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णनिेदन 
 
मराठी भािेला ि सावहत्याला ज्ञानविज्ञानाच्या के्षत्रात पविमी भािाांिा दजा प्राप्त व्हािा; इांग्रजी, 

फ्रें ि, जमथन, रवशयन इत्यादी भािाांना जसे विद्यापीठीय स्तरािर स्ियांपूणथ महत्त्ि प्राप्त झाले आहे तसे 
मराठी भािेला ि सावहत्याला प्राप्त व्हाि;े इांग्रजी भािेला आज विद्यापीठाांमध्ये जसे मुख्य स्र्ान आहे तसे 
स्र्ान, महाराष्ट्रामधील विद्यापीठाांत मराठी भािेला ि सावहत्याला प्राप्त व्हाि ेया उदे्दशाने सावहत्य आवण 
सांस्कृती मांडळाने िाङ्मयवनर्ममतीिा विविध कायथक्रम हाती घेतला आहे. विश्वकोश, मराठी महाकोश, 
िाङ्मयकोश, विज्ञानमाला, आांतरभारती, भािाांतरमाला, लवलतकलाविियक सांशोधन ि प्रकाशन इत्यादी 
योजना या कायथक्रमात अांतभूथत आहेत. 

 
२. मराठी भािेला विद्यापीठीय भािेिे प्रगल्भ स्िरूप ि दजा येण्याकवरता मराठीत विज्ञान, तत्त्िज्ञान, 
सामावजक शासे्त्र आवण तांत्रविज्ञान या विियाांिरील सांशोधनात्मक ि अद्ययाित मावहतीने युक्त अशा ग्रांर्ाांिी 
रिना मोठ्या प्रमाणािर होण्यािी आिश्यकता आहे. िरील उदे्दश ध्यानात ठेिनू मांडळाने जो बहुविध 
िाङ्मयीन कायथक्रम आखला आहे त्यातील पवहली पायरी म्हणून सामान्य सुवशवक्षत िािकिगाकवरता 
सुबोध भािेत वलवहलेली विज्ञान ि तांत्रविियक पसु्तके प्रकावशत करून स्िल्प ककमतीत देण्यािी व्यिस्र्ा 
केली आहे. तसेि, विज्ञान, तांत्र आवण अवभयाांवत्रकी या विियाांिरील पविमी भािाांतील अवभजात ग्रांर्ाांिा 
अनुिाद करून प्रकावशत करण्यािा कायथक्रमही मांडळाने आपल्या भािाांतरमालेत अांतभूथत केला आहे. 
सांस्कृत, बांगाली, गुजराती, कानडी, तवमळ इत्यादी भारतीय भािा, आवण त्यािप्रमाणे इांग्रजी, फ्रें ि, जमथन, 
इटावलयन, रवशयन, ग्रीक इत्यादी पविमी भािा याांतील उच्च सावहत्यामधील विशिे वनिडक पुस्तकाांिी 
भािाांतरे ककिा साराांश-अनुिाद प्रवसद्ध करणे अर्िा विवशष्ट विस्तृत ग्रांर्ाांिा पवरिय करून देणे हा 
भािाांतरमालेिा उदे्दश आहे. 

 
३. भािाांतर योजनेतील पवहला कायथक्रम म्हणनू ज्याांना अग्रक्रम वदला पावहजे अशी पािात्त्य ि भारतीय 
भािाांतील सुमारे २०० पुस्तके वनिडली आहेत. डॉ. बोमाँ, नेल्सन, वलओनाडथ, नेल्मेरोि, कॉम री, जॉजथ एफ 
सॉिसथ, स्पँगलर, डेविस्, क्रीगर, जस्स्टन हाइण््स, िालथस आर. कॉक्स इत्यादी लेखकाांिी विज्ञान ि तांत्र 
विियाांिरील पसु्तके या अग्रक्रम योजनेत वनिडली आहेत. 

 
४. मांडळाने आजिर आरोग्यशास्त्र, शरीरविज्ञान, जीिशास्त्र, आयुिेद, गवणत, भौवतकी, रेवडओ, लेर्, 
रेकॉडथ प्लेअर, अणुविज्ञान, स्र्ापत्यशास्त्र इत्यादी िैज्ञावनक ि ताांवत्रक विियाांिर २६ दजेदार पुस्तके 
प्रकावशत केली आहेत. बोमाँ-वलवखत “Medicine : Essentials for Practitioners & Students” या 
ग्रांर्ािे भािाांतर मांडळाने या ििी प्रकावशत केले आहे. क्रीगर, जस्स्टन ि हाइण्  स वलवखत “Engineering 
for Dams” आवण स्पँगलरिे “Soil Engineering” या पसु्तकाांिी भािाांतरे पूणथ झाली आहेत. 

 
५. मांडळाच्या भािाांतरमालेतील विज्ञानविियक ग्रांर्ाांपैकी तेरझागी-वलवखत “Theoretical Soil 
Mechanics” या ग्रांर्ािे मराठी भािाांतर अवभयांता, श्री. श. म. भालेराि, याांनी केले असून ते “सैद्धाांवतक 
मृवत्तका-बलविज्ञान” या शीिथकाने प्रकावशत करण्यास मांडळास आनांद होत आहे. हा ग्रांर् स्र्ापत्य 
शास्त्रातील महत्त्िाच्या शाखेिा एक प्रमाणभतू ग्रांर् म्हणून मानण्यात येतो. विियािे मौवलक स्िरूप ि 
सैद्धाांवतक दृष्ट्या विियािा त्यात केलेला ऊहापोह यामुळे सदर ग्रांर्ािे भािाांतर करणे अवतशय कवठण 
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असले, तरी श्री. भालेराि याांनी मराठीमध्ये सुबोध भािाांतर करण्यासाठी विशिे श्रम घेतले आहेत. या 
भािाांतराच्या प्रकाशनामुळे मराठीतील शास्त्रीय िाङ्मयात मोलािी भर पडणार आहे. 

 
६. या ग्रांर्ािा मराठी अनुिाद प्रकावशत करण्यास मांडळास परिानगी वदल्याबद्दल मूळ इांग्रजी ग्रांर्ािे 
प्रकाशक जॉन िाय ले अँड सन्स, न्ययूॉकथ , अमेवरका याांिे मांडळाच्या ितीने मी मनःपूिथक आभार मानतो. 

 
िाई : लक्ष्मििास्त्री जोिी 
आवश्वन कृष्ट्ण ४ अध्यक्ष 
शके १८९५ महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृवत मांडळ 
१५ ऑक्टोबर, १९७३  
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प्रस्िािना 
 
ग्रांर्कत्याने मृवत्तकाबलविज्ञानािरील त्यािे पवहले पुस्तक प्रकावशत केले त्याला आज पांधरा िि े

झाली. या पांधरा ििांत या विियाबाबतिी आस्र्ा आवण औत्सुक्य सिथ जगभर वनमाण झाले आहे आवण या 
विियािे आपले सैद्धाांवतक ज्ञान आवण अनुभिजन्य ज्ञान याांच्या कक्षा झपायाने रुां दाित आहेत. केिळ 
सांख्येच्याि दृष्टीने पावहले, तर इ. स. १९१० पयंतच्या स्र्ापत्यविियक सांपूणथ सावहत्यात मृवत्तका आवण 
आधारभमूी याांविियी उपलबध असलेल्या मावहतीपेक्षा वकतीतरी अवधक मावहती मृवत्तकाबलविज्ञानविियक 
पवहल्या आांतरराष्ट्रीय पवरिदेच्या (इ. स. १९३६, कें विज) िृत्ताांतग्रांर्ात ग्रवर्त झालेली आहे. तरीही 
सैद्धाांवतक तत्त्िाांच्या प्रवतपादनानांतर त्या वसद्धाांताांच्या वििकेशून्य िापरािी प्रिृत्ती आवण तविियक 
अवतव्याप्त विधाने करणे हींि ज्यािी िैवशष्ट्ये साांगता येतील असा एक सांक्रमणकाल येऊन गेला. 
स्र्ापत्याच्या इतर प्रत्येक शाखेत असेि घडले आहे. त्यामुळे मवृत्तकाबलविज्ञानािर वलहाियाच्या नव्या 
पाठ्यपुस्तकािी जुळिाजुळि करीत असताना सैद्धाांवतक ज्ञान आवण त्यािा व्यािहावरक िापर हे दोन वििय 
पूणथतः अलग करणेि उवित ठरेल, असा ग्रांर्कत्यािा अवभप्राय पडला. प्रस्तुत ग्रांर्ात या दोहोंपैकी केिळ 
सैद्धाांवतक तत्त्िाांिा ऊहापोह केला आहे. 

 
सैद्धाांवतक मृवत्तकाबलविज्ञान म्हणजे व्यािहावरक बलविज्ञानाच्या अनेक शाखाांपकैी एक होय. 

व्यािहावरक बलविज्ञानाच्या कोणत्याही के्षत्रात काम करणाऱ्या सांशोधकाला केिळ आदशथरूप पदार्ांशीि 
व्यिहार करािा लागतो. उदा., प्रबवलत काँक्रीटच्या वसद्धाांताांत प्रत्यक्षातील प्रबवलत काँक्रीट वििारात 
घेतलेि नाही. त्यात वििारार्थ घेतलेल्या आदशथ पदार्ािे गृहीत धरलेले गुणधमथ म्हणजे प्रत्यक्षातील 
प्रबवलत काँक्रीटच्या गुणधमांना मुळाति सरळ रूप देण्याच्या प्रवक्रयेतून वनमाण झालेले गुणधमथ असतात. 
हे विधान मवृत्तकाितथनविियक प्रत्येक वसद्धाांतालासुद्धा लागू पडते. के्षत्रातील पवरस्स्र्त्यनुसार होणारे 
नैसर्मगक मृवत्तकाांिे ितथन आवण वसद्धाांताांच्या आधारे केलेले तविियक अनुमान याांत पडणाऱ्या अांतरािी 
महत्ता प्रत्यक्ष अनुभिानेि केिळ जाणता येते. अनुभिाच्या कसोटीला उतरलेले आवण विवशष्ट पवरस्स्र्तीत 
आवण मयादेत व्यािहावरक समस्याांिी सत्यसमीप उकल करण्यास उपयुक्त असलेले असे वसद्धाांति या 
ग्रांर्ात समाविष्ट केले आहेत. 

 
सैद्धाांवतक मृवत्तकाबलविज्ञानातून व्यािहावरक उपयुक्ततेच्या विश्लेिणपद्धतीिे कायोपयोगी ज्ञान 

तर वमळतेि परांतु त्याव्यवतवरक्त एक महत्त्िािे शकै्षवणक उवद्दष्टही साध्य होते. ते असे की, वसद्धाांत आवण 
त्याांिा िापर हे दोन वििय मुळाति िगेळे केल्याने ज्याांना वसद्धाांत म्हणतात, अशा विविध बौवद्धक 
उपक्रमाांच्या यर्ार्थत्िासाठी आिश्यक असणारी लक्षणे िािकाांच्या मनािर ठसविणे सुलभ होते. 
विश्लेिणजन्य फवलताांच्या आधारे, आांतवरक आवण बाह्य बलाांच्या प्रभािाखाली होणारे साध्या आवण 
आदशथरूप पदार्ांिे ितथन वनवित करणाऱ्या अनेकविध घटकाांिे आकलन िािकाला एकदा का झाले 
म्हणजे अपुऱ्या मावहतीिर अिलांबून कोणताि आधार नसलेली अशी अवतव्याप्त विधाने करण्याच्या 
सािथवत्रक मोहाला तो बळी पडण्यािा सांभि कमी होतो. 

 
सैद्धाांवतक ज्ञान उपयुक्त ठराियािे असेल, तर ते ज्ञान आवण प्रत्यक्षातील मृवत्तकाांच्या प्राकृवतक 

गुणधमांिे, तसेि मवृत्तकाांिे प्रयोगशाळेतील आवण प्रत्यक्षातील ितथन याांमधील भेदाांिे सखोल ज्ञान, या 
दोहोंिा समन्िय साधला पावहजे. अन्यर्ा गवणताधारे काढलेली फवलते वकती प्रमाणात सदोि आहेत, 
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यािा वनणथय अवभयांत्यास करता येणार नाही. नैसर्मगक मृवत्तकाांिे गुणधमथ आवण के्षत्रस्र् पवरस्स्र्तीत 
मृवत्तकाांिे होणारे ितथन या विियाांिी ििा, या ग्रांर्ाला पूरक ठरेल अशा दुसऱ्या एका ग्रांर्ात केली जाईल. 

 
मृवत्तकाबलविज्ञानातील सैद्धाांवतक ज्ञान वमळविणे हेि अांवतम साध्य आहे, अशी ग्रांर्कत्यािी धारणा 

कधीि नव्हती. प्रत्यक्षात काम करताना वमळालेल्या अनुभिाांिे सार काढणे आवण मृवत्तकाांच्या प्राकृवतक 
गुणधमांिे आपले ज्ञान व्यािहावरक समस्याांना लागू करण्यािे तांत्र विकवसत करणे, या खटाटोपालाि 
बव्हांशी त्याने िाहून घेतले आहे. कोणत्या ना कोणत्या व्यािहावरक समस्येिा उलगडा व्हािा हाि एकमेि 
हेतू त्याने केलेल्या सैद्धाांवतक सांशोधनामागेसुद्धा होता. म्हणूनि व्यािहावरक बलविज्ञानाच्या सािथवत्रक 
के्षत्रातील प्रगल्भबदु्धी विशिेज्ञाांनी वलवहलेल्या ग्रांर्ाांतून आढळणारे आवण प्रस्तुत ग्रांर्कत्याने ज्याांिी नेहमीि 
प्रशांसा केली आहे, असे गुणविशिे या ग्रांर्ात अभािानेि आढळतील. तर्ावप असा ग्रांर् स्ितःि वलवहण्यािे 
कायथ टाळणेही ग्रांर्कत्याला शक्य नव्हते, कारण शास्त्राच्या एकां दर व्यापात प्रत्येक वसद्धाांतािे योग्य स्र्ान 
कोणते आहे ते वनवित करून ग्रांर्लेखनािे कायथ करण्यास आिश्यक असलेली अनुभिवसद्ध पाश्वथभमूी 
प्रस्तुत ग्रांर्कत्याजिळ होती. 

 
ज्या ग्रांर्ाांतून प्रस्तुत विियािे ज्ञान गोळा केले आहे, त्याांिी यादी सांदभथग्रांर्-सूिीत वदलेली आहे. 

पवरच्छेद ४६ ते ४९ मधील पादकाांिी भारधारणक्षमता ठरविण्याच्या आसन्नमान पद्धती, पवरच्छेद ७४ मधील 
कूपाांच्या वभतींिरील िालुकाांच्या मवृत्तकादाबािा वििय, पवरच्छेद ९४ ते ९६ मधील वबलवक्रयेच्या क्राांवतकारी 
सांवितािा वििय, पवरच्छेद ११२ मधील बुडबुडे आवण पोकळी याांतील िायुदाब हा वििय आवण पवरच्छेद 
११८, ११९ ि १२२ मधील वनस्सारण समस्येिी सत्यसमीप उत्तरे, यापूिी प्रवसद्ध झालेली नाहीत. 

 
श्री. आल्बटथ ई. कुकमग्ज आवण डॉ. राल्फ बी. पेक याांनी या ग्रांर्ािे पवहले हस्तवलवखत साद्यांत 

अभ्यासून त्यािर भाष्ट्य केले. हे भाष्ट्य इतके विधायक आवण उपयुक्त होते की, त्यामुळे वकत्येक सांपूणथ 
प्रकरणे आवण अन्य वकत्येक प्रकरणाांिे भाग मुळाति नव्याने वलहािसेे िाटले. त्याांिे ऋण आहेि. 
त्याांच्याप्रमाणेि, हस्तवलवखत वनरवनराळ्या अिस्र्ाांतून जात असताना त्यािी काळजीपूिथक छाननी 
करण्यािे बाबतीत आपली पत्नी, डॉ. रूर् डी. टेरझागी वहिा आवण डॉ. वफल. एम. फग्युथसन याांनी 
केलेल्या बहुमोल सूिनाांबाबत त्याांिाही ग्रांर्कता ऋणी आहे. 
 
गॅ्रज्युएट स्कूल ऑफ एांवजवनयकरग 

कालथ  तेरझागी हािथडथ युवनव्हर्मसटी 
कें विज (मसॅा.) 
वडसेंबर १९४२ 
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गं्रिमांडिी 
 
ग्रांर्ात १९ प्रकरणे आहेत ि वनरवनराळे वििय १ ते १६४ पवरच्छेदाांत िर्मिले आहेत. पवरच्छेदाांिे 

क्रमाांक प्रकरणिार वनरवनराळे नाहीत. हे क्रमाांक प्रत्येक पृष्ठाच्या िरच्या कोपऱ्यात वदले आहेत. आकृतींच्या 
क्रमासाठी अ, आ, इ, ई अशी अक्षरे िापरली आहेत. 

 
लेखकािे नाि ि ििथ (डासी १८५८) कां सात वदले आहेत त्यािरून ग्रांर्ाच्या शिेटी वदलेल्या 

सांदभािा बोध होईल. 
 
ग्रांर्ाच्या शिेटी, सांदभथ, लेखकसूिी, विियसूिी वदल्या आहेत. 
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अक्षर-संकेि 
 
इतर शास्त्राांप्रमाणे मृवत्तकाबलविज्ञानातही गवणतािा िापर आिश्यक ठरतो. त्यामुळे भौवमवतक 

आकृती, आलेख, बीजगवणतीय समीकरणे याांमध्ये अक्षराांिा उपयोगही ओघाने येतोि. त्यात मराठी अक्षरे 
अपुरी पडल्यामुळे अन्य भारतीय भािेिे साहाय्य घ्याि ेलागले. वदसण्यातील वभन्नत्िामुळे ि सोपेपणामुळे 
कानडी अक्षरे स्िीकाराहथ िाटली. र्ोड्याशा सरािाने ती सहज काढता येतात ि लक्षात राहतात. इांग्रजी 
ग्रांर्ाांतूनही याि कारणास्ति ग्रीक अक्षरे िापरली जातात. कानडीव्यवतवरक्त इांग्रजीतील ∫, d, ∂, ∆ ही 
कलन समीकरणात ककिा िलानयनात येणारी विन्हे ि अक्षरेही प्रस्तुत ग्रांर्ात िापरली आहेत. 
सुबोधतेसाठी ि स्मरणात ठेिणे सोपे व्हाि ेया उदे्दशाने पढुील सूत्राांिाही अिलांब केला आहे. 

 
१. कोनाांसाठी वनरपिादपणे कानडी अक्षर िापरले आहे. उद., ಕ (क) कभतघिथण कोन, ಖ (ख) 

अांतगथतघिथण कोन इ. 
२. एकाांक पदासाठीही कानडी अक्षरे िापरली आहेत. उदा., प्रवतबल : ಲ (ल); विकृती विकार ರ 

(र). 
३. शक्य तेरे् सांजे्ञतील आद्याक्षर वनिडले आहे. उदा., िजन : ि; घनता : घ; खोली : ख; इ. 
४. पुनरुक्ती टाळण्यासाठी शिेटिे अक्षरही घेतले आहे. उदा., िगे : ग; अिसीदन : न; जाडी : ड; 

उांिी : च; इ. 
५. काही वठकाणी मधलेि एखादे अक्षर—ज्याने सांजे्ञिा िटकन बोध होईल असे—घेतले आहे. 

उदा., गुरुत्िाकिथण : त्व, पाझरगुणाांक : झ; इ. 
६. इतके करूनही काही काही वठकाणी अगदी िगेळे अक्षर घ्याि ेलागले. उदा., पवरिस्तु : ज; 

प्रभािमूल्य : ऋ; इ. 
७. वभन्न िस्तूांिा एकि गुणधमथ व्यक्त करण्यासाठी मूळ अक्षरापढेु िस्तुदशथक अक्षर जोडले आहे. 

उदा., िजन ि; — जलािे ि ज; — स्रू्णेिे ि स्रू् इ. 
८. एकाि िस्तूतील वभन्न प्रकार दाखविण्यासाठी मूळ अक्षरापुढे १, २, ३ असे आकडे ककिा डोक्यािर 

एक, दोन मात्रा वदल्या आहेत ककिा अक्षरािर रेघ वदली आहे. उदा; ड₁, ड ₂, ड₃ म्हणजे 
पायातील तीन र्राांच्या जाड्या; ि, ि’ (ि एक मात्रा), िʺ (ि दोन मात्रा) म्हणजे वनरवनराळी 
उांिी; द : दाब आवण (द रेघ) म्हणजे कायथसाधक दाब. 

९. आकृतींमध्ये उगमकबदू, कें द्रकबदू यासाठी नेहमी उ, विवशष्ट कबदूसाठी नेहमी ठ, आलेखासाठी आ, 
ितुथळासाठी ळ हींि अक्षरे सिथ वठकाणी िापरली आहेत. 

१०. मृवत्तकादाबाच्या विियात कभतीमागील वत्रकोणी खांड सिथ आकृतींत गमन असाि दाखविला आहे, 
त्यातही म म्हणजे कभतीच्या माथ्याजिळिा कबदू, ग म्हणजे तळािा ि न म्हणजे घसरपृष्ठ 
जवमनीला वमळते तो कबदू असा सांकेत कटाक्षाने पाळला आहे. 

 सूत्र ९ ि १० यामुळे विियािी माांडणी आकृतीच्या साहाय्याने लक्षात ठेिणे सोपे होते. 
११. गुणाांक/गुणक : ज्या पदाांिे मूल्य प्रत्येक वठकाणी ककिा पातळीिर एकि असते– उदा., 

पाझरगुणाांक, मृ. दा. गुणाांक–तेरे् गुणाांक शबद योजला आहे. जेरे् सरासरी मूल्य व्यक्त करायिे 
तेरे् गुणक हा शबद योजला आहे. उदा. धारणगुणक, स्र्ैयथगुणक. 
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अक्षरणचन्हे : 
 
अ : साधारणतः गुणकासाठी 
अख : घिथणवनदेशाांक 
अगा : गाधतागुणक (उतारस्र्यैथ विियातील) 
अद : दमनीयतागुणाांक (गॅ्रम⁻¹ सेंमी²) 
अधु : उ. मृ. दाबािे कारकस्र्ान देणारा गुणक (आधारकाष्ठविियक) 
अश : अिकाशबदलािा गुणाांक (गॅ्रम⁻¹ सेंमी²) 
अस्रै् : स्र्ैयथगुणक (उतारस्र्ैयथ विियातील) 
अस्फ : स्स्र्वतस्र्ापक प्रत्याितथनािा गुणाांक 
अ : आयाम (कां पनािा) (सेंमी) 
आ : आलेखदशथक अक्षर आ₁, आ₂, इ. ककिा आबु, आबॉ. 
आ : के्षत्रफळ (सेंमी²) 
उ : आकृतीतील उगमकबदू, कें द्रकबदू इ. 
उअवत : अवतवरक्त जलदाब (गॅ्रम सेंमी⁻²) 
उज : उदासीन प्रवतबल (गॅ्रम सेंमी⁻²) 
ऊ : एकूण उदासीन बल (गॅ्रम ककिा गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
 : ऊजा ककिा कायथशस्क्त (गॅ्रम. सेंमी) (स्रू्णाविियात) 
ए : कायथ 
ऋ : प्रभािाांक; 
ऋन : प्रभािाांक; अिसीदनािा 
ऋಲ : प्रभािाांक; प्रवतबलािा 
क : कातथवनक प्रवतबल (गॅ्रम सेंमी⁻²) 
कप : पवरवमतीय कतथन 
का : एकूण कातथवनक बल (गॅ्रम ककिा गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
कात्र : दांडगोलाकृती छेदािरील एकूण कातथवनक बल 
ख : खोली 
ख : अक्ष; क्ष आवण य अक्षाांना लांबरूप 
गआ : िालुकेिा प्रवतवक्रया गुणाांक 
ग : िगे; (सेंमी सेकां द⁻¹) स्त्रािािा 
गक : िगे; क - लहरीिा 
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गख : िगे; ख अक्षाच्या वदशतेील 
गण : िगे; क्षरणािा 
गद : िगे; द - लहरीिा 
गबा : िगे; बाष्ट्पीभिनािा 
गय : िगे; य - अक्षाच्या वदशतेील 
गिृ : िगे; िृष्टीिा 
गक्ष : िगे; क्ष – अक्षाच्या वदशतेील 
गवन : गवतमान वनम्नस्तर प्रवतवक्रयेिा गुणाांक (गॅ्रम सेंमी⁻³) (कां पन विियातील) 
घ : घनता; (गॅ्रम सेंमी⁻³) 
घ’ : घनता; वनमवित 
घघ : घनता; घन कणाांिी 
घज : घनता; जलािी 
घवन : घनता; वनस्सारणोत्तर 
च : उांिी ककिा सांवित (सेंमी) 
चअ : अवधभाराला अनुिांवगक उांिी 
चआ : आधारभमूीसह उच्छेद घडविणारी उांिी 
चज : उांिी; पाण्यािी 
चके : उांिी; केशाकिथणािी 
चदु्य : उांिी; मृ. दाबाच्या कारकत्िािी (छत्रवक्रया विियातील) 
चवब : वबलवक्रया सांवित 
चभ ु : उांिी; भयुारािी 
चल : उांिी; लक्ष्मण 
चस : उांिी; विनाधार समाकिथणयुक्त दरडीिी 
चह : उांिी; िातािरणाच्या दाबाला अनुिांवगक 
छ : अनुक्रमानुसार कोणतेही स्र्ान दशथविणारे अक्षर 
छ : सस्च्छद्रता 
ज : पवरिस्तू (सेंमी⁴) 
झ : पाझर-गुणाांक; (सेंमी सेकां द⁻¹) 
झस : पाझर-गुणाांक; र्राांना समाांतर वदशतेील 
झलां  : पाझर-गुणाांक; र्राांना लां बरूप वदशतेील 
झत्र : पाझर-गुणाांक; वत्रज्यावदक् प्रिाहािा 
ट : सांवित क्षयाच्या टप्प्याांिी सांख्या (क्षरणजाल) 
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ठ : विवशष्ट स्र्ान, वठकाण 
ठ : तौलवनक ताठपणािा गुणक (पादकतळािरील स्पशथदाब विियात) 
ड : जाडी / खोली 
डपा : पायािी खोली 
ढ % : दृढीभिनमान; 
ढख % : दृढीभिनमान; अक्षीय 
ढत्र % : दृढीभिनमान; वत्रज्यावदक् 
ण : विसपथण मूल्य = स्प² (४५° + ಖ / २) 
त : ताण; (एकाांक) 
तकी : ताण; कीलकातील 
तप ृ : ताण; पृष्ठीय (गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
त : तपमान 
त : तरांगसांख्या 
ताकी : एकूण ताण (कीलकातील) 
त्र : वत्रज्या; 
त्रघ : वत्रज्या; घिथणितुथळािी 
त्रबा : वत्रज्या; बाह्य 
त्रत्र : वत्रज्या 
त्व : गुरुत्िाकिथण प्रिगे (गॅ्रम सेंमी⁻²) 
थ : स्स्र्राांक, िलानयनातील, ककिा इतर 
थक : ताठपणािा स्स्र्राांक (गॅ्रम सेंमी⁻³) 
थस : स्स्र्राांक, सर्मपल (गॅ्रम सेंमी⁻¹) (कां पन विियातील) 
थमां : स्स्र्राांक; मांदत्ि 
थत्ि : स्स्र्राांक; भकूां प प्रिगे / गुरुत्िाकिथण प्रिगे हे गुणोत्तर 
द : दाब (एकाांक) (गॅ्रम सेंमी⁻²) 
 : दाब; कायथसाधक 
दउल : उदु्यक्त दाबािा लांब घटक 
दउत : उदु्यक्त दाबािा तवद्दक् घटक 
दप्रल : प्रवतयोगी दाबािा लांब घटक 
दिा : दाब; िायूिा 
दह : दाब; हििेा 
दळ : दाब; ळ या क्षणािा 
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दाउ : दाब (एकूण); उदु्यक्त (गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
दाप्र : दाब (एकूण); प्रवतयोगी 
दादु्य : दाब (एकूण); उदु्यक्त कूलोमिी सीमालक्षणे नसतात अशा वठकाणिा ककिा छत्रवक्रया 

असते तेर्ील 
दृ : दृढीभिनािा गुणाांक (सेंमी² सेकां द⁻¹) 
द्र : कें द्रीकरणािा वनदेशाांक (भारधारणक्षमता विियातील) 
ध : कां पनािा वनयतकाल (एका कां पनािा अिवध) (सेकां द) 
ध : धारणगुणक; (भारधारणक्षमतेिे) 
धघ : धारणगुणक; घनतािलांबी 
धभ : धारणगुणक; अवधभारािलां बी 
धस : धारणगुणक; समाकिथणािलांबी 
धु्र : धु्रिकबदू; (मोहर रेखाकृतीतील) 
धु्रउ : धु्रिकबदू; उदु्यक्त 
धु्रप्र : धु्रिकबदू; प्रवतयोगी 
न : अिसीदन; (सेंमी) ककिा िधेन 
नको : अिसीदन; कोपऱ्यािे 
नप : अिसीदन; परीघािे 
नस : अिसीदन; सरासरी 
त्रन % : वनस्सारण-मान 
प : क्षरणपात्राांिी सांख्या 
प : पवरबल; (गॅ्रम सेंमी ककिा गॅ्रम) एकूण ककिा एकाांक लाांबीिरील 
पघ : पवरबल; घसरणकारी 
पवि : पवरबल; घसरणविरोधी 
पस : पवरबल; समाकिथणजन्य 
पत्र : पवरवमती; पादकािी 
पद : अिकाशक्षयािा गुणाांक 
पस्फ : अिकाशिधथनाता गुणाांक 
पॉ : पॉयसनिे गुणोत्तर 
प्र : प्रत्यानयनािा गुणाांक (न्यूटनिा आघात–वसद्धाांत) 
प्र : प्रवतवक्रया 
प्रआ : प्रवतवक्रया गुणाांक; मृवत्तकेिा आडिा (गॅ्रम सेंमी⁻³) 
प्रवन : प्रवतवक्रया गुणाांक; वनम्नस्तरािा (गॅ्रम सेंमी⁻³) 
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प्रस्रू् : प्रवतवक्रया गुणाांक; स्रू्णेिा (गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
फ : गवणतातील फलनदशथक अक्षर 
फ : िारांिारता, फेरे (कां पनविियक) (सेकां द¹) 
फ₀ : िारांिारता स्िाभाविक 
ब : बल; (गॅ्रम ककिा गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
बत : बल; तवद्दक् 
बलां  : बल; लांबवदक् 
बमां : बल; मांदत्िकारी 
बृ : गुणक, बृहदीकरणािा (कां पन विियातील) 
भ : भार (एकाांक) (गॅ्रम सेंमी⁻²) 
भअनुजे्ञय : भार; अनुजे्ञय 
भा : भार (एकूण) (गॅ्रम); भारधारणक्षमता (गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
भाए : भार; एकूण 
भामह : भार; महत्तम 
भावि : भार; विनामक (स्रू्णाविियक लक्ष्मणमूल्य) 
भास : भार; सरासरी 
भाड : भारधारणक्षमता; ड खोलीिरील; पादकािी 
भाडत्र : भारधारणक्षमता; ड खोलीिरील; ितुथळाकार पादकािी 
भाडस्तां : भारधारणक्षमता; ड खोलीिरील; स्तांभािी 
भास्र् : भारधारणक्षमता; स्रू्णेिी 
भाअ : भारधारणक्षमता; अग्रविरोधजन्य (स्रू्णेिी) 
भािां : भारधारणक्षमता; त्ििाघिथणजन्य (स्रू्णेिी) 
भाग : शीघ्रिधेनविरोध; स्रू्णेिा (गॅ्रम) 
म : जलीय प्रक्रम 
मत्ि : गुरुत्िमध्य 
मद : प्रक्रम, दाबािा 
मं : मांदत्िगुणक (सेकां द⁻¹) 
मादु्य : मृवत्तकादाबगुणक (छत्रवक्रया विियात) 
मृ₀ : मृवत्तकादाब–गुणाांक; स्तबध (गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
मृउ : मृवत्तकादाब–गुणाांक; उदु्यक्त 
मृप्र : मृवत्तकादाब–गुणाांक; प्रवतयोगी 
मृप्रघ : मृवत्तकादाब–गुणाांक; प्रवतयोगी; घनताजन्य घटक पादकाच्या बाबतीतील 
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मृप्रभ : मृवत्तकादाब–गुणाांक; प्रवतयोगी; अवधभारजन्य घटक पादकाच्या बाबतीतील 
मृप्रस : मृवत्तकादाब–गुणाांक; प्रवतयोगी; समाकिथणजन्य घटक पादकाच्या बाबतीतील 
य ं : यांगिा मापाांक (गॅ्रम सेंमी–²) 
यउं : यांगिा मापाांक; उभ्या वदशतेील 
यआं : यांगिा मापाांक; आडव्या वदशतेील 
र : रांघ्राांक 
र : रुां दी 
ल : लाांबी 
लिा : लाांबी; िापािी 
ळि : लाांबी; भजेुिी, िजनाच्या 
लघु : लघुगणक (लघु अ : अ िा लघुगणक असे िािाि)े 
व : िजन एकूण ककिा एकाांक लाांबीिरील (गॅ्रम ककिा गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
व : िजन; कायथसाधक 
व : िजन; वनमवित 
वज : िजन; जलािे 
वस्र् : िजन; स्रू्णेिे 
वश : िजन; शकलािे 
वह : िजन; घणािे / हातोड्यािे 
श : अिकाश / घनफळ (सेंमी³) 
ष : वििमाकिथण (गॅ्रम सेंमी⁻²) 
षा : एकूण वििमाकिथण 
स : समयगुणक / कालगुणक (दृढीभिन विियातील) 
स : समाकिथण (कूलोम समीकरणातील) गॅ्रम सेंमी⁻²) 
सआ : समाकिथण; आिश्यक 
सउ : समाकिथण; उपलबध 
सल : समाकिथण; लक्ष्मणमूल्य 
सलत : समाकिथण; लक्ष्मणमूल्य; तळकबदुितुथळािरील 
सलम : समाकिथण; लक्ष्मणमूल्य; मध्यमाितुथळािरील 
सस : समाकिथण; सत्य 
सा : समाकिथण एकूण (गॅ्रम ककिा गॅ्रम सेंमी⁻¹) 
साम ृ : समाकिथण; मृवत्तकेिे 
सु : सुरवक्षतताांक 
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सिृ : सुरवक्षतताांक; िृवष्टकालीन 
स ं% : सांपृस्क्तमान 
स्न : स्स्नग्धतागुणाांक (गॅ्रम सेंमी⁻² सेकां द) 
स्फ : स्फायनगुणाांक (सेंमी² सेकां द⁻¹) 
स्त्र : स्त्राि (एकाांक) (सेंमी ³ सेकां द⁻¹) 
स्त्रा : स्त्राि (एकूण) 
ह : ऱ्हस्ित्ि 
ह : हिा–अिकाश गुणोत्तर (वनस्सारणविियातील) 
ळ : ितुथळदशथक अक्षर 
ळउ : ितुथळदशथक; उदु्यक्त 
ळप्र : ितुथळदशथक; प्रवतयोगी 
ळ : काळ (सेकां द) 
क्ष : क्ष अक्ष 
य : य अक्ष 
ज्ञ : कातथवनक मापाांक (गॅ्रम सेंमी²) 

 
कानडी अक्षरे 
 

ಇ (इ) : भपूृष्ठाने ककिा भरणपृष्ठाने वक्षवतजाशी केलेला कोन (आधारकभत विियात) 
ಕ (क) : कभतघिथण कोन (मुख्यतः) 
ಖ (ख) : अांतगथत घिथणकोन / कातथवनक विरोधािा कोन 
ಗ (ग) : कभतपाठीने वक्षवतजाशी केलेला कोन (आधारकभत विियात) 
ಚ (च) : कोणात्मक िगे / िक्रीय िारांिारता (कां पनविियक) (सेकां द⁻¹) 
ಠ (ठ) : कोन 
ತ (त) : कातथवनक प्रवतबल (अपारप्राय राशी विियात) 
ದ (द) : दशाकोन (कां पनविियात) 
ನ (न) : कोन 
ರ (र) : विकृवत (एकाांक) 
ಲ (ल) : प्रवतबल (गॅ्रम सेंमी⁻²) 
ಶ (श) : घसरपृष्ठाने वक्षवतजाशी केलेला कोन (आधारकभतीिरील मृवत्तकादाब विियात) 
ಲ₁, ಲ₂, ಲ₃ : प्रवतबल प्रधान; अनुक्रमे ज्येष्ठ, मध्यम, कवनष्ठ 
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: प्रवतबल प्रधान; कायथसाधक (उच्चार : ल वशरोरेघ ककिा ल रेघ) 
ಲअ : प्रवतबल प्रधान; अक्षीय 
ಲआ : प्रवतबल प्रधान; आडि े
ಲउ : प्रवतबल प्रधान; उभे / उदु्यक्त 
ಲख : प्रवतबल प्रधान; ख खोलीिरील 
ಲत्र : प्रवतबल प्रधान; वत्रज्यावदक् 
ಲलां  : प्रवतबल प्रधान; लांबवदक् 
ಲप्र : प्रवतबल प्रधान; प्रवतयोगी 
ಲप : प्रवतबल प्रधान; पवरघस्र् 

 
इगं्रजी अक्षरे : 
 

∆ : (डेल्टा) 
∂ : (डेल्) 
d : (डी) 
∈ : (ई) : लघुगणकािा मूलाांक 

 
गणििािील संकेि : 
 
 : सरळ अांतर 
 : िापात्मक अांतर 
≈ : आसन्नमानाने समान 
१५ (३) : पवरच्छेद १५ मधील समी. ३ 
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मृणिकाबलणिज्ञानािील िास्त्रीय संज्ञांचा पणरचय 
 
१ स्र्ापत्य [Civil engineering] व्यिहारात बाांधकामािी सामग्री म्हणून ककिा िास्तूिी [Structure] 

आधारभमूी [Foundation] म्हणून मृवत्तकेिा [Soil] सांबांध येत असल्यामुळे वतच्या स्र्ापत्यविियक गुणधमांिा 
अभ्यास करणे आिश्यक ठरते. या अभ्यासािे शास्त्र म्हणजेि मवृत्तकाबलविज्ञान [Soil mechanics] ककिा 
मृवत्तकास्र्ापत्य [Soil engineering] होय. या शास्त्रात पाणी आवण भार [Load] याांिा मृवत्तकेिर होणारा पवरणाम 
मुख्यत्िकेरून अभ्यासािा लागत असल्यामुळे बलविज्ञान [Mechanics] आवण जलशास्त्र [Hydraulics] याांिा 
अवधक सांबांध येत असला, तरी हे शास्त्र मूलतः व्यािहावरक उपयोगािे असल्यामुळे इतर शास्त्राांिाही त्यात 
सांबांध येतो; उदा., भसू्तरशास्त्र [Geology], पदार्थविज्ञान [Physics], रसायनशास्त्र [Chemistry], मृवत्तकाविज्ञान 
[Soil physics], सांरिना स्र्ापत्य [Structural engineering] इ. इ. 

 
२ मृवत्तका या शबदािी या शास्त्रातली व्याख्या इतर शास्त्राांतील—उदा., कृविशास्त्रातील 

[Agriculture]—व्याख्येपेक्षा वनराळी आहे. भमूीतील खडकाांपासून प्राकृवतक [Physical] ि रासायवनक [Chemical] 
विघटनामुळे वनमाण झालेल्या ि भपूृष्ठापयंत पसरलेल्या सिथ अदृढ ककिा विस्कवळत स्िरूपातील पदार्थ 
म्हणजे मृवत्तका अशी या शास्त्रातील व्याख्या आहे. विविध रांगाांिी, विविध पोताांिी [Texture] माती, िाळू, 
मुरूम, दगडगोटे इ. सिांिा या व्याख्येत समािशे होतो. या सिथसमािशेक अर्ानेि येरे् मृवत्तका हा शबद 
िापरला आहे. तीत खवनजाप्रमाणे सेंद्रीय [Organic] पदार्थही असतात. 

 
३ वनसगात आढळणाऱ्या खडकाांिे तीन मुख्य प्रकार आहेत. अस्ग्नज [Volcanic], शादज 

[Sedimentary], आवण पवरिर्मतत [Metamorphic]. त्याांतील खवनजे असांख्य प्रकाराांिी असतात. अशा खडकाांच्या 
विघटनातून वनमाण झालेल्या मृवत्तका ज्यािळेी मूळ स्र्ानीि राहतात तेव्हा त्याांना स्र्ानीय [Residual] 
मृवत्तका म्हणतात. जलप्रिाह, िारा, इ. अनेक कारणाांमुळे त्या जेव्हा अन्य वठकाणी जाऊन पडतात, तेव्हा 
त्याांना वनके्षवपत [Deposited or Transported] मृवत्तका म्हणतात. या प्रिासात त्याांिे गुणधमथ बदलणे साहवजकि 
असते. स्र्ानपरत्ि,े गुणधमथपरत्ि े मृवत्तकाांिे अनेक प्रकार असण्यािी शक्यता यािरून सहज ध्यानात 
येईल. अभ्यासाच्या सोयीसाठी काही प्रावतवनवधक आदशथ प्रकार कल्पून आवण त्याांच्या गुणधमांविियी काही 
सुकरतादायी [Simplifying] गृहीते स्िीकारून मृवत्तकेच्या ितथनाविियीिे वसद्धाांत माांडले जातात. त्याांतून 
वमळणारी कोटेकोर शास्त्रपूत [Rigorous] उत्तरे व्यािहावरक समस्याांसाठी िापरण्यापूिी आदशथ गृहीते आवण 
के्षत्रीय िस्तुस्स्र्ती [Field conditions] याांतील फरकािी सतत जाणीि ठेिािी लागते. याि कारणामुळे 
आसन्नमान [Approximate] ककिा सत्यसमीप [Approximate] उत्तरेही पुरेशी होतात. काही समस्याांमध्ये 
“प्रयत्नाांती यश [Trial and error]” पद्धतही िापरािी लागते. 

 
४ काही मवृत्तकाांच्या कणाांमध्ये एकमेकाांस विकटण्यािा गुण असतो. एकाि पदार्ातील दोन 

कणाांमधील या गुणास समाकिथण [Cohesion] म्हणतात. वभन्न पदार्ांतील कणाांत असा गुण असल्यास त्यास 
वििमाकिथण [Adhesion] म्हणतात. समाकिथणािे अस्स्तत्ि ककिा अभाि या वनकिानुसार मृवत्तकाांिे दोन गट 
पाडले, तर त्याांिे इतर गुणही वभन्न असल्यािे आढळते. उदा., नम्यत्ि [Plasticity] हा असा एक गुणधमथ आहे. 
समाकिथणयुक्त विक्कण मातीच्या लगद्याला हिा तो आकार देता येतो म्हणजेि वतला हि ेतसे नमविता येते. 
ही घडण-सुलभता म्हणजेि नम्यत्ि होय. समाकिथणहीन िाळूत नम्यतेिा पूणथ अभाि असतो. म्हणून 
समाकिथणयुक्त आवण समाकिथणहीन असे उपरोक्त दोन प्रावतवनवधक प्रकार अभ्यासासाठी घेणे सोयीिे 
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होते. मृवत्तकाांिे अन्य प्रकार या दोन मयादाांत पडतात. हळिी [Sensitive/Fat] विक्कण मृवत्तका हा त्याांतलाि 
एक विशिे प्रकार आहे. 

 
५ मृवत्तकेत वनरवनराळ्या आकाराांिे ि आकारमानाांिे [Size] कण असतात आवण ती सस्च्छद्र [Porous] 

असते. त्यामुळे वतने व्यापलेल्या अिकाशात [Space/Volume] मृवत्तकेिे घनकण [Solid particles] ि रांध्राांच्या 
[Pores] स्िरूपातील पोकळीिा [Voids] अिकाश या दोहोंिा समािशे होतो. या सांबांधात जे दोन शबदप्रयोग 
िापरले जातात त्याांच्या व्याख्या अशा : 

 
१. रांध्राांक [Void ratio] = रांध्राांिा अिकाश/कणाांिा अिकाश 
 
२. सस्च्छद्रता [Porosity] = रांध्राांिा अिकाश/एकूण अिकाश शुष्ट्क मृवत्तकेच्या पोकळीत फक्त हिा 

असते. रांधे्र पूणथ पाण्याने भरलेली असतील, तर मृवत्तका सांपृक्त [Saturated] होते. मृवत्तकेिे िजन म्हणजे 
वतच्याांतील कणाांिे ि रांध्राांतील पाण्यािे िजन याांिी बरेीज असते. एकाांक [Unit] अिकाश व्यापणाऱ्या 
मृवत्तकेिे िजन म्हणजे वतिी घनता [Density] होय. मृवत्तकेतील ओलािा [Moisture content] म्हणजे होय. ते 
प्रवतशत प्रमाणात माांडले जाते. मृवत्तकेला उष्ट्णता लािनू, ओलािा काढून घेतल्यास वतिे सांकोिन 
[Shrinkage] होते. उद्धरणामुळे [Buoyancy] मृवत्तकेिी घनता कमी होते. वतला वनमवित [Submerged] ककिा 
उद्धवरत [Buoyant] घनता म्हणतात. त्यािप्रमाणे शुष्ट्क [Dry] घनता आवण आद्रथ [Wet] घनता हे शबदप्रयोगही 
नेहमी येतात. 

 
६ एखाद्या िस्तूिे विस्र्ापन [Displacement] कराियािे झाल्यास बलािा [Force] िापर करािा 

लागतो. बलाच्या साहाय्याने विस्र्ापनाप्रमाणेि िस्तूत वििलन [Deflection] तसेि विरूपत्िही [Deformation] 
वनमाण करता येते. बलविियक अभ्यास म्हणजे बलविज्ञान. बलास महत्ता [Magnitude] आवण कारकत्िािी 
वदशा [Line of action] असतात. बलािी महत्ता आवण वदशा व्यक्त करणाऱ्या रेिेस सवदश [Vector] म्हणतात. 
दोन बलाांिी बेरीज भवूमतीच्या साहाय्याने करून फलरूप [Resultant] बल वमळते. एखाद्या िस्तूिर बले 
कारक असतील ि ती समतोल [Equilibrium] अिस्रे्त असेल, तर बलाांिी बेरीज करण्यासाठी काढलेला 
बहुभजु [Polygen (of forces)] बांवदस्त ककिा बांदमुख [Closed] असतो. दोन बले सममूल्य परांतु विरुद्धवदक् 
[Equal and opposite] असू शकतात. बलाच्या साहाय्याने िस्तूिे विस्र्ापन होते हे पावहलेि. प्रवतसेकां द होणारे 
विस्र्ापन म्हणजे िगे [Velocity] होय. गती [Speed] िगेळी िगे िगेळा. िगेात प्रवतसेकां द होणाऱ्या फरकास 
प्रिगे [Acceleration] म्हणतात. गुरुत्िाकिथण [Gravity] बलामुळे वनमाण होणारा प्रिगे म्हणजेि 
गुरुत्िाकिथणजन्य प्रिगे होय. एखाद्या िस्तूिे िजन म्हणजे वतिे िस्तुमान [Mass] ि गुरुत्िजन्य प्रिगे याांिा 
गुणाकार असतो. बलाच्या साहाय्याने भ्रमणही [Rotation] वनमाण करता येते. भ्रमणािा कें द्रकबदू ि बलािा 
कारककबदू [Point of application] याांमधील लांबात्मक अांतरास भजुा [Arm] म्हणतात. बल ✕ भजुा = पवरबल 
[Moment] होय. भ्रमण विियात पवरिस्तु [Moment of inertia] ही सांज्ञा येते. बल ✕ विस्र्ापन (त्याि वदशतेील) 
= कायथ [Work]; ते करताना ऊजा [Energy] ककिा कायथशक्ती [Energy] खिथ होते. 

 
७ बलाांिे प्रकार तीन : १. ताण [Tension], २. दमन [Compression], आवण ३. कतथन. [Shear] एकाांक 

के्षत्रािर कारक असणारे बल ककिा बल / के्षत्र म्हणजे प्रवतबल [Stress] होय. एकाांक के्षत्रािरील दमन बलास 
दाब [Pressure] ही सांज्ञा िापरतात. पवरपीडनजन्य [Torsional] प्रवतबल हा कातथवनक प्रवतबलािाि प्रकार 
म्हणता येईल. एकाांक विरूपत्ि म्हणजे विकृती [Strain] होय. उदा., ताणलेल्या तारेिी िाढलेली लाांबी हे 
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विरूपत्ि आवण विरूपत्ि ÷ मूळ लाांबी म्हणजे विकृती होय. स्स्र्वतस्र्ापक [Elastic] पदार्ातील प्रवतबल 
आवण विकृती याांविियीिा हूकिा वनयम आवण यांगिा मापाांक [Modulus] तसेि पॉयसनिे गुणोत्तर प्रवसद्धि 
आहेत. याि विियात प्रत्याितथनािा [Restitution] गुणाांक [Coefficient] ही सांज्ञा येते. प्रवतबल तेि राहून 
विरूपत्ि िालूि राहते तेव्हा त्या घटनेस नम्य विसपथण [Plastic flow] म्हणतात. नम्य विसपथणानांतर अांवतम 
उच्छेदाप्रत [Failure] होणाऱ्या सांक्रमणास [Transition] िधथमान [Progressive] उच्छेद-वक्रया म्हणतात. प्रत्यक्ष 
उच्छेदापूिी उच्छेद समीपािस्र्ा [State of incipient failure] येते. वनवित पृष्ठािरून न झालेला उच्छेद म्हणजे 
अिपात [slump] होय. आधारभमूीतील उच्छेदामुळे भपूषृ्ठािर काही उदाहरणाांत, फुगिटा ककिा उत्के्षप 
[Heave] वनमाण होतो. 

 
८ मृवत्तकेत ताण सहन करण्यािे सामथ्यथ [Strength] नसतेि म्हटले तरी िालेल. दमनकारी बले 

पेलण्यािे ककिा कातथवनक बलाांना विरोध करण्यािे सामथ्यथ मात्र वतच्यात असते. समाकिथणाप्रमाणेि 
कणाकणाांतील घिथणािा म्हणजेि अांतगथत घिथणािाही [Internal friction] या विरोधात भाग असतो. मृवत्तकेिे 
कातथवनक सामथ्यथ ठरविण्यासाठी एकवदक् [Direct] ककिा वत्रवदक् [Triaxial] प्रयोग करतात. या प्रयोगाांतील 
पवरस्स्र्तीनुसार त्याांिे तीन प्रकार होतात. १ दु्रत [Quick] २ दृढीभिनोत्तर दु्रत [Consolidated quick] आवण ३ 
विलां वबत. [Slow] प्रयोगातील प्रवतबल-विकृती सांबांधािा आलेख काढला असता, मृवत्तकेिा िश्यताकबदू 
[Yield point] तसेि अांवतम कातथवनक सामथ्यथ वमळते. या प्रयोगािरून वमळणारा कातथवनक विरोधािा कोन 
आवण िाळूिा नैसर्मगक विरामकोन [Angle of repose] हे एक नव्हेत. आधारभमूीिे सामथ्यथ ठरविण्यासाठी 
अव्यांग [Undisturbed] नमुना घ्यािा लागतो. या प्रयोगात शीघ्रिेतन [Sensitive] दाबमापक [Pressure gauge] ि 
सांियपात्र [Accumulator] िापरली जातात. मृवत्तकेच्या रांध्राांतील पाण्यािा दाब कातथवनक विरोधािर महत्त्िािा 
प्रभाि पाडतो. हाि रांध्रजलदाब [Pore pressure] होय. 

 
९ सांपृक्त मृवत्तकार्रातील आडव्या छेदािर येणाऱ्या दमनप्रवतबलािे दोन घटक पडतात : १. 

पाण्यािा दाब; त्याला उदासीन [Neutral] प्रवतबल म्हणतात; कारण मृवत्तकेच्या कातथवनक विरोधात तो भाग 
घेत नाही आवण २. कायथसाधक [Effective] प्रवतबल; त्यािर कातथवनक विरोध अिलांबनू असतो. 

 
१० एखाद्या भारिाही पदार्ातून घेतलेल्या ज्या छेदािर कातथवनक प्रवतबलािा अभाि असतो त्या 

छेदपृष्ठास प्रधान पृष्ठ [Principal Plane] असे म्हणतात ि त्यािरील लांबवदक् [Normal] प्रवतबल म्हणजे प्रधान 
प्रवतबल होय. त्यािे तीन पृष्ठाांनुसार होणारे प्रकार असे : ज्येष्ठ [Major], मध्यम [Medium] आवण कवनष्ठ 
[Minor]. मोह रप्रणीत प्रवतबलितुथळ पद्धतीिा अिलांब करून प्रधान प्रवतबले ठरविता येतात. या पद्धतीत 
कूलोमिे समीकरण व्यक्त करणाऱ्या रेिेला भांजन-रेिा [Line of rupture] म्हणतात. या पद्धतीत विवशष्ट 
पृष्ठािरील एखाद्या कबदुस्र्ानी असणारी प्रवतबले देणारा धु्रिकबदू [Pole] काढला जातो. 

 
११ साधारणतः मृवत्तकेच्या भरािाला [Embankment] ककिा दरडीला [Cut] स्स्र्र राहण्यासाठी उतार 

ठेिािा लागतो. सरळ उभी दरड फार काळ स्स्र्र राहू शकत नाही. अशा दरडी कोसळल्यािी ककिा 
घसरण [Slide] घडून आल्यािी उदाहरणे नेहमी ऐकण्यात येतात. सुरवक्षततेसाठी आिश्यक असा उतार न 
ठेिता दरड स्स्र्र ठेिायिी असेल, तर वतला उभी आडिी ककिा वतरपी लाकडे म्हणजेि धीरे ि तीर अशी 
आधारकाष्ठे [Timbering] लािनू ककिा कभत बाांधून आधार द्यािा लागतो. अशा कभतीस आधारकभत [Retaining 
wall] असे म्हणतात. पाण्यािे नळ टाकण्यासाठी खणलेल्या िराांना आधारकाष्ठे लािलेली नेहमी दृष्टीस 
पडतात. तसेि पलुाच्या दोन्ही बाजूांस असणाऱ्या भरािाांना आधारकभती बाांधून आधार वदलेला असतो हेही 
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आपण पाहतो. समुद्रकाठी बाांधल्या जाणाऱ्या धक्क्याच्या कभती [Quay wall] यासुद्धा आधारकभतींिा एक प्रकार 
होय. आधारकभतीमागील मवृत्तकाराशीिा पृष्ठभाग समतल [Horizontal] असू शकेल ककिा उतरता अर्िा 
वतरकस असू शकेल. त्यािप्रमाणे त्यािर इमारतीमुळे िगैरे येणारा अवधभारही [Surcharge] असू शकेल. 
आधारकभतीमागे भरलेली माती म्हणजे भरण [Fill] होय. पाणी साठविले असता ज्याप्रमाणे कभतीिर दाब येतो 
तसाि मृवत्तकेमुळेही आधारकभतीिर तसेि आधारकाष्ठाांिर दाब येतो. त्यास मृवत्तकादाब [Earth pressure] असे 
म्हणतात. कभतीमागील मृवत्तकाराशीच्या अिस्रे्नुसार वतच्यािर येणाऱ्या दाबािे तीन प्रकार केले जातात. 
१. उदु्यक्त [Active], २. प्रवतयोगी [Passivel] आवण ३. स्तबध [At Rest]. उदु्यक्त अिस्रे्त मृवत्तकाराशीिे पाश्वीय 
[Lateral] प्रसरण ककिा विस्तरण [Expansion or Extension] होते ि प्रवतयोगी अिस्रे्त पाश्वीय दमन होते. हे 
दाब ठरविणारे गुणाांक म्हणजेि मृवत्तकादाब-गुणाांक [Coefficient of earth pressure] होत. रॅन वकन प्रणीत 
मृवत्तकादाबविियक वसद्धाांत प्रवसद्ध आहे. मृवत्तकादाब ठरविण्याच्या पद्धतींपकैी कूलोमिी, कुलमानिी 
तसेि घिथणितुथळािी [Friction circle], लघुगणकीय िक्रािी [Logarithmic Spiral] इ. पद्धती विशिे प्रवसद्ध आहेत. 
मृवत्तकाभरणामुळे येणारा पाश्वीय दाब पेलण्यासाठी जेव्हा फक्त कभतीच्या िजनािाि उपयोग केला जातो 
तेव्हा त्या कभतीस गुरुत्िाधारी [Gravity wall] आधारकभत असे म्हणतात. आधारकभतीिा दुसरा प्रकार म्हणजे 
वितानकरूपी [Cantilever] कभत हा होय. लाकडी ककिा लोखांडी फलकस्रू्णा [Sheet pile] भमूीत ठोकून ककिा 
दुसऱ्या शबदात त्याांिी कभत बाांधून मृवत्तकाराशीला आधार देता येतो. अशा कभतीस फलककभत [Bulkhead] 
म्हणतात. फलककभतीच्या स्र्ैयासाठी वतच्यामागील भरणामध्ये काही अांतरािर कीलक ककिा खुटिा 
[Anchor] स्र्ापािा लागतो. कीलक आवण कभत कीलकबाहूने [Anchor arm] जोडलेले असतात. वभवत्तका ककिा 
पाट [Anchor plate] याांिाही कीलक म्हणून उपयोग केला जातो. 

 
१२ आधारकभतींिा उच्छेद दोन प्रकारे होतो : १. वििलन पद्धतीिा म्हणजे कलां डून [Tilting] होणारा 

आवण २. स्र्ानाांतर [Displacement] पद्धतीिा म्हणजे मळू स्र्ानास समाांतर वठकाणी तळापासून सरकून 
झालेला. उच्छेदाच्या िळेी कभतीच्या पाठीमागे वत्रकोणी आकारािा मवृत्तकाखांड सरकू लागतो. त्याच्या 
वतरकस तळास घसरपृष्ठ [Surface of sliding] असे म्हणतात. फलककभतीच्या बाबतीत िाकून [Buckling] उच्छेद 
होण्यािा सांभि असतो. 

 
१३ एखाद्या मृवत्तकाराशीतील मधलाि भाग खाली सरकू लागला, तर या सरकणाऱ्या भागाकडून 

शजेारच्या भागािर दाब सांक्रवमत केला जातो. या वक्रयेस छत्रवक्रया [Arch action] म्हणतात ि वििवलत 
होणाऱ्या भागािर मृवत्तकेने छत्र धरले ककिा वतने छत्ररूप [Arch over] धारण केले असे म्हणतात. 

 
१४ इमारती, धरणे, रस्ते इ. मुळे भमूीिर भार पडतो. ज्या के्षत्रािर बाह्य भार ठेिला जातो त्यास 

भारधारण के्षत्र [Bearing area] म्हणतात. भमूीिर भार ठेिला असता, खडक सोडता, इतर वठकाणी कमी 
अवधक प्रमाणात भमूी दबून िरिी िास्तू खाली सरकते म्हणजेि खिते. या वक्रयेस अिसीदन [Settlement] 
असे म्हणतात. अिसीदनािे प्रमाण फार िाढल्यास आधारभमूीिा उच्छेद घडून येण्यािा सांभि असतो. 
अिसीदन कालानुिती असते. आधारभमूीिा उच्छेद घडिनू आणण्यास आिश्यक असलेल्या भारास 
भारधारणक्षमता [Bearing capacity] म्हणतात. ती ठरविण्यासाठी धारणगुणक [B. C. Factors] उपयोगी ठरतात. 
इमारतींिा पाया भपूृष्ठाजिळि असतो. सलग कभतीऐिजी पुष्ट्कळ िळेा इमारतींिा भार खाांबाांिर घेतलेला 
असतो. अशा खाांबाांच्या खाली पादकाांिी [Footing] योजना करून हा भार मृवत्तकेिर सांक्रवमत केला जातो. 
काही वठकाणी भपूृष्ठाखाली खाांब ठोकून त्याांिर इमारतीिा पाया ठेितात. या खाांबाांना स्रू्णा [Pile] 
म्हणतात. ही सिथ उदाहरणे स्र्ैवतक भाराांिी आहेत. एांवजनाांच्या पायामुळे, िाहनाांच्या रहदारीमुळे भमूीिर 
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गवतजन्य भारही [Dynamic loads] वनमाण होतात. भकूां पामुळेही असे गवतजन्य भार वनमाण होतात. स्रू्णा 
ठोकताना वतच्या बाजूिर घिथणजन्य विरोध वनमाण होतो त्यास त्िक् घिथण [Skin friction] म्हणतात. खालच्या 
टोकाला विरोध होतो तो अग्रविरोध [Point resistance] होय. िधेनविरोधािे दोन प्रकार आहेत. १. मांदिधेन 
विरोध [Static resistance] आवण २. शीघ्रिधेन विरोध [Dynamic resistance] स्रू्णेिर भारप्रयोग [Load test] केला 
असता, पवहल्या प्रकारिा आवण तो ठोकताना दुसऱ्या प्रकारिा विरोध होतो. स्रू्णाांच्या बाबतीत क्ववित् 
उिेधनािा [Rebound] अनुभि येतो. स्रू्णेच्या माथ्यािर सांरक्षणासाठी टोपण [Pile cap] बसविले जाते. 

 
१५ मृवत्तकाराशीच्या पृष्ठभागापासून खाली उभ्या वदशनेे वनरवनराळ्या कामाांसाठी दांडगोलाकृती 

[Cylindrical] वििराांिी खोदाई करािी लागते. अशा वििराांिा व्यास खोलीच्या मानाने लहान असेल तर त्यास 
वििर [Hole] अशी सांज्ञा आहे. उदा., भमूीिे अन्ििेण [Investigation] करण्यासाठी घेतलेली िधेन वििरे. 
ज्यािळेी अशा वििरािा व्यास खोलीच्या मानाने लक्षणीय असेल त्यािळेेस कूप [Shaft/Well] ही सांज्ञा िापरली 
जाते. उदा., पाणी अर्िा धान्य साठविण्यासाठी घेतलेले कूप ककिा भमूीपासून भयुारापयंत पोिण्यासाठी 
घेतलेले कूप. भपूृष्ठाला साधारणतः समाांतर अशा तऱ्हेने घेतलेल्या दांडगोलाकृती वििरास बोगदा [Tunnel] 
ककिा भयुार हे शबद िापरले जातात. सिथसाधारण भपूृष्ठाच्या िर असलेल्या डोंगरातून पवलकडे 
जाण्यासाठी काढलेल्या वििरास बोगदा ही सांज्ञा िापरली जाते. उदा., रस्त्यािरील ककिा लोहमागातील 
बोगदे आवण असे वििर ज्यािळेी सिथसाधारण भपूृष्ठाच्या खाली असेल, त्या िळेी भयुार ही सांज्ञा िापरली 
जाते. उदा., भपूृष्ठाखालून लोहमागथ नेण्यासाठी घेतलेले आडि े वििर ककिा साांडपाणी िाहून नेण्यासाठी 
घेतलेली वििरे. अशा बाांधकामामुळेसुद्धा भमूीच्या अांतरांगातील मृवत्तकेत भार कारक होतात. या विियात 
कां कण-वक्रया [Ring action] अनुभिास येते. 

 
१६ स्स्र्र पाण्यािे गुणधमथ आवण ितथन याांिा अभ्यास स्स्र्रजलशास्त्रात [Hydrostatics] होतो तर 

प्रिाही स्िरूपातील विियािा अभ्यास िलिलशास्त्रात [Hydraulics] केला जातो. मृवत्तका-बलविज्ञानाांत या 
दोन्ही शास्त्राांिा सांबांध येत असल्यामुळे त्याांतील सांज्ञाांिा पवरिय आिश्यक ठरतो. 

 
१७ एखाद्या भाांड्यात पाणी साठविले, तर त्यातील विविवक्षत कबदुस्र्ानिा दर िौ. फुटािरील 

जलदाब, पाण्यािी घनता आवण त्या स्र्ानी असलेली पाण्यािी उांिी या गुणाकाराइतका असतो. म्हणजेि 
साठविलेल्या ककिा सांवित [Headed up] पाण्याच्या उांिीनुसार तो िाढत जातो. दुसऱ्या शबदाांत, साठ्याच्या 
म्हणजेि सांविताच्या उांिीिे मूल्य ककिा र्ोडक्यात सांवितािे [Head] मूल्य हे जलदाबािे वनदशथक असते 
असे म्हणता येईल. अशा भाांड्याला तळाजिळ एखादे वछद्र [Orifice] पाडले तर त्यातून पाणी िाहू लागते. 
स्स्र्र पाण्याला प्रिाही रूप देण्यास सांवित कारणीभतू होते ककिा सांवितािाि हा खेळ होय. स्स्र्र 
पवरस्स्र्तीतील जलदाबदशथक सांवित ते स्र्वैतक [Static head] सांवित होय. 

 
१८ िाहणाऱ्या पाण्यात गवतकारी [Kinetic] ऊजा असते. ज्या स्स्र्र पाण्यािे प्रिाही अिस्रे्त रूपाांतर 

झाले त्यात अव्यक्त स्िरूपात ही ऊजा होतीि; वतला दाब ऊजा [Pressure] म्हणतात. उांि स्र्ानापासून 
उताराने पाणी िाहते. उांिीिे आवधक्य या वठकाणी प्रिाही स्िरूपास कारणीभतू होते. स्र्ानविशिेत्िामुळे 
येणारी ही ऊजा म्हणजे स्र्ानजन्य [Static] ककिा स्र्ान ऊजा होय. म्हणजे ऊजेिे तीन प्रकार झाले. हे 
प्रकार सांविताच्या उांिीच्या स्िरूपात माांडता येतात. त्यामुळे प्रत्येक प्रकाराला आनुिांवगक असे विशिेण 
सांविताला लािता येते, ते असे : स्र्ानसांवित [Static head], दाबसांवित [Pressure head] आवण िगेसांवित. 
[Velocity head] एखाद्या सािथवत्रक स्िरूपाच्या उदाहरणात हे वतन्ही प्रकार अस्स्तत्िात असू शकतील. 
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१९ एखाद्या कबदुस्र्ानी पाण्यातील दाब-सांवित वकती आहे हे त्या वठकाणी जलस्तांभ-मावपका 
[Piezometric tube] लािली असता, वतच्यात िढणाऱ्या जलस्तांभाच्या उांिीिरून कळू शकते. या स्तांभािे 
माथ्यािे कबदू जोडले असता जलीय प्रक्रम [Hydraulic gradient] वमळतो. जलीय प्रक्रमाच्या मूल्यािर पाण्यािा 
िगे अिलांबून असतो. 

 
२० आदशथरूप पाण्यात स्स्नग्धता [Viscosity] नसते असे गहृीत धरले जाते. प्रिाहाच्या स्िरूपािरून 

त्यािे प्रकार पडतात ते असे : सुस्तर [Linear], क्षुबध [Turbulent] इ. मृवत्तका सस्च्छद्र असतात त्यामुळे त्याांतून 
पाणी वझरपते. [Percolate] हा प्रिाह सुस्तर असतो. िाळू वझरपण्यास सुलभ असते म्हणजेि पाझरक्षम 
[Permeable] असते; तर विक्कण माती जलाभेद्य [Impervious] म्हणण्याइतकी कमी पाझरणारी असते. वझरपून 
बाहेर पडणारे पाणी म्हणजे स्त्राि [Discharge] होय. दर सेकां दास एकाांक के्षत्रातून प्राप्त होणारा स्त्राि म्हणजेि 
पाझरािा िगे ककिा स्त्रािािा िगे होय. स्त्राि–िगेािे डासीिे सूत्र प्रवसद्ध आहे. ते असे : 

 
ग (स्त्राििगे) = झ (पाझर-गुणाांक [Coefficient of permeability]) ✕ म (जलीयप्रक्रम). प्रत्यक्षात 

मृवत्तकेतून िाहणाऱ्या पाण्यािा प्रिास वतच्यातील रांध्राांच्या सलगतेतून वनमाण होणाऱ्या मागांनी होत असतो. 
या प्रिासािा िगे म्हणजेि क्षरण [Velocity of seepage] -िगे. हा स्त्राििगेापेक्षा वनराळा असतो. मृवत्तकाराशीतून 
पाणी वझरपण्यािे जे मागथ असतात त्याांना क्षरणरेिा [Flow line] म्हणतात ि त्याांना काटकोनात छेदणाऱ्या 
रेिाांना समदाबसांवित रेिा [Equipotential lines] असे म्हणतात. या रेिेिर प्रत्येक कबदुस्र्ानी जलस्तांभ-मावपका 
ठेिल्या. तर त्याांतील पाणी एकाि उांिीतपयंत िढते. मृवत्तकाराशीतून ककिा भरािातून पाणी वझरपताना 
क्षरणरेिा आवण समदाबसांवित रेिा याांिी वमळून जी आकृती तयार होते वतला क्षरणजाल [Flow net] असे 
म्हणतात. दोन क्षरणरेिाांतील जागा म्हणजे पात्र [Channel] होय आवण दोन समदाबसांवित रेिाांतील जागा 
म्हणजे के्षत्र [Field] होय. भरािातील क्षरणजालािी सिांत िरिी रेिा म्हणजे क्षरणवशरोरेिा [Phreatic line] 
होय. 

 
२१ वझरपणाऱ्या पाण्यामुळे विवशष्ट पवरस्स्र्तीत मृवत्तकेतील कण विस्र्ावपत होऊन पाण्याबरोबर 

बाहेर पडू शकतात. जसजसे कण बाहेर जातात तसतसा पाण्याला उपलबध झालेला मागथ िाढत जातो 
आवण त्यामुळे पाण्यािा िगे िाढून मातीिे अवधकावधक कण बाहेर पडतात म्हणजेि माती पोखरली जाऊन 
वतच्यामध्ये वबळासारखा मागथ वनमाण होतो. म्हणून या वक्रयेस वबलवक्रया [Piping] असे म्हणतात. 
मृवत्तकाराशीच्या स्र्ैयास [Stability] वबलवक्रयेमुळे फार मोठा धोका वनमाण होऊ शकतो. म्हणून 
मृवत्तकाराशीतून वझरपणारे पाणी सुलभपणे आवण मृवत्तकेच्या स्र्ैयाला बाध न येता बाहेर टाकण्यासाठी 
विजालकाांिी [Filter] योजना केली जाते. विजालक सस्च्छद्र अशा िाळूिा ककिा िाळूच्या अनेक र्राांिा 
बनलेला असतो. विजालकाांतील र्राांच्या विवशष्ट रिनेमुळे त्यास व्युत्क्रम विजालक [Inverted filter] असे 
म्हणतात. 

 
२२ मृवत्तकाराशीतील पाणी काढून घेण्याच्या वक्रयेला वनस्सारण [Drainage] हा शबदप्रयोग िापरला 

जातो. मृवत्तकेत िर [Trench] ककिा भयुारे याांिा व्यूह [System/Layout] बाांधून पाणी बाहेर पडण्यासाठी िाट 
काढून वदली असता, त्यास गुरुत्िानुसारी [by gravity] वनस्सारण असे म्हणतात. भपूृष्ठातून होणाऱ्या 
बाष्ट्पीभिनामुळे जे वनस्सारण घडून येते त्यास उच्छोिणजन्य [Desiccation] वनस्सारण असे म्हणतात. 
विवहरीतून पाणी उपसून केलेल्या वनस्सारणास उपसा-वनस्सारण [Drainage by pumping] म्हणतात. 
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२३ सूक्ष्म नवलकाांत केशाकिथणामुळे [Capillary] पाणी िर खेिले जाते हा नेहमीिा अनुभि आहे. 
मृवत्तकाांमधील सूक्ष्म रांधे्र एकमेकाांस जोडली जाऊन मवृत्तकेमध्ये नवलकाांसारखे [Tubes] ककिा खाांिाांसारखे 
[Grooves] मागथ वनमाण होतात ि केशाकिथणजन्य ऊध्िथगमनामुळे [Capillary rise] सिथसाधारण भवूमगत 
जलपातळी [Ground water table] पेक्षाही िर बऱ्याि उांिीपयंत पाणी िढू शकते. जेव्हा एखाद्या सूक्ष्म नवलकेत 
केशाकिथणामुळे पाणी िर िढते त्यािळेेस अशा जलस्तांभाच्या माथ्याच्या पृष्ठभागास पषृ्ठीय तिांग [Surface film] 
असे म्हणतात. या पृष्ठीय तिांगात पृष्ठीय ताण [Surface tension] अस्स्तत्िात असतो. केशाकिथण नवलकेतील 
द्रिाच्या पृष्ठभागािा आधार नेहमी एखाद्या कुां भाच्या तळासारखा असतो. म्हणून त्यास कुां भपृष्ठ [Meniscus] 
असे म्हणतात. या पृष्ठाने नवलकेच्या उभ्या कभतीशी केलेला कोन म्हणजे स्पशथकोन [Angle of contact] होय. 
कुां भपृष्ठ अांतथिक्र [Convex] तसेि बवहिथक्र [Convex] असू शकते. पाणी भरलेल्या पात्रात िक्र, सूक्ष्म नवलका 
ठेिली असता, केशाकिथणामुळे उत्के्षपणीिी [Siphon] वनर्ममती सुद्धा होऊ शकते. 

 
२४ मृवत्तकेपकैी काही भाग पोकळ असतो तेव्हा तो कमी करून मवृत्तकेिी घनता िाढविणे म्हणजेि 

वतिे दृढीकरण [Compaction] करणे शक्य आहे हे ध्यानात येईल. दृढीकरणाच्या प्रवक्रयेत मृवत्तकेतील कण 
अवधक जिळ आणले जातात. ही हालिाल होण्यासाठी बलािा उपयोग करािा लागतो. त्यािप्रमाणे 
पाण्यािाही स्नेहाांजनासारखा [Lubricant] उपयोग होतो. दृढीकरणाच्या प्रयोगात असे वदसून येते की कमी 
जलमान ककिा अवतवरक्त जलमान ठेिनू दृढीकरण केल्यास घनता कमी असते परांतु विवशष्ट जलमान—
ज्यास उत्तमीय [Optimum] जलमान म्हणतात—असल्यास, घनता महत्तम असते. वहलाि उत्तमीय घनता 
म्हणतात. दृढीकरणाच्या प्रवक्रयेत मृवत्तका सांपृक्त नसते. दृढीकरण आवण दृढीभिन [Consolidation] याांतील 
फरक लक्षात ठेिला पावहजे. सामान्य व्यिहारात हे दोन्ही शबद पुष्ट्कळ िळेा समानार्ी िापरले जातात. 
दोन्ही प्रकाराांत घनता िाढते परांतु दृढीभिनात मृवत्तका सांपृक्त असािी लागते. अशा मृवत्तकेच्या नमुन्यािर 
भार ठेिला असता, पाणी बाहेर पडते ि तेिढ्याि प्रमाणात पोकळीिे मानही कमी होते. म्हणजेि बाहेरिी 
हिा पोकळीत येत नाही. दृढीभिनािे हे व्यिच्छेदक लक्षण आहे. अर्ाति नमुन्यािी घनता िाढते. 
दृढीभिनाच्या उलट प्रवक्रयेस स्फायन [Swelling] म्हणतात. दृढीभिनाच्या प्रवक्रयेत मवृत्तकेिर ठेिलेला भार 
प्रारांभी अांशतः कणाांनी आवण अांशतः पाण्याने पेलला जातो. क्रमशः पाण्याने पेललेला भार शून्य होऊन 
शिेटी सिथ भार मृवत्तका कणाांनीि पेलला जातो. ज्यािे दृढीभिन होत आहे अशा र्रात वनरवनराळ्या स्र्ानी 
विवशष्ट क्षणी असलेला जलदाब दाखविणाऱ्या आलेखास एककालीन [Isochrones] रेिा म्हणतात. प्रारांभीिी 
ती एककालीन आवदरेिा [Zero isochrone] आवण शिेटिी ती एककालीन अांवतम रेिा [Final isochrone] होय. 
मधल्या काळातील वनरवनरवनराळ्या क्षणाांसाठीही अशा रेिा काढता येतात. या सिांिे वमळून सांवितवित्र 
[Piezograph] होते. दृढीभिन विियात कालगुणक [Time factor] ककिा समयगुणक आवण पूिथदृढीभिन 
[Preconsolidation] या सांज्ञा येतात. त्यािप्रमाणे अिकाशिधथनािा [Volume increase] ि अिकाशक्षयािा [Volume 
decrease], दमनीयतेिा [Compressibility] ि स्स्र्वतस्र्ापक प्रत्याितथनािा, दृढीभिनािा ि स्फायनािा असे 
गुणाांकही येतात. दृढीभिन विवमतीत [Two dimensional] तसेि वत्रवमतीतही [Three dimensional] घडून येते. 
दृढीभिन वक्रया आवण उष्ट्णतासांिहन वक्रया [Thermodynamic process] तसेि िायूिे अवभसरण [Diffusion] याांत 
गवणती साम्य [Mathematical analogue] आहे. 

 
२५ धरणाांसाठी ककिा रस्त्याांसाठी जे भराि बाांधले जातात त्याांच्या दोन्ही बाजूांस कोणत्याही 

पवरस्स्र्तीत स्स्र्र राहतील असे उतार ठेिाि े लागतात. धरणाच्या बाबतीत नदीच्या उगमाकडिा तो 
उगम-वदशिेा [Up-stream] उतार आवण प्रिाह वजकडे जातो त्या बाजूिा तो प्रिाह-वदशिेा [Down-stream] 
उतार म्हटला जातो. उतारािा उच्छेद साधारणपणे ितुथळाकार पृष्ठािरून होतो. त्यास घसर-ितुथळ [Slip 
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circle] म्हणतात. ही घटना लक्षात घेऊन स्र्ैयथ-वनवितीिी [Stability analysis] जी पद्धत रूढ केलेली आहे तीस 
घसर-ितुथळ-पद्धती म्हणतात. या पद्धतीत वििारार्थ घेतलेल्या मृवत्तकाखांडािी शकले [Slices] करून 
स्र्ैयथविश्लेिण करतात. घसरितुथळे तळकबदुगामी [Toe-circle] ककिा मध्यमाितुथळे [Median-circle] असतात. 
काही विवशष्ट पवरस्स्र्तीत घसरपृष्ठ सांवमश्र [Composite] आकारािे असते. स्र्यैथवनविती करताना 
सुरवक्षतताांक [Factor of safety] विवशष्ट मूल्यािा असािा लागतो. जलाशय पूणथ भरून भरािात स्र्ायी 
क्षरणजाल वनमाण झाले असताना, म्हणजेि स्र्ायीक्षरणजाल [Steady flownet condition] अिस्रे्त भरािाच्या 
स्र्ैयािी वनविती करािी लागते. त्यािप्रमाणे या पवरस्स्र्तीत अवतिृष्टी होत असेल, तर या स्स्र्तीतील 
म्हणजेि अवतिृष्टीकालीन [Heavy downpour condition] अिस्रे्तील स्र्ैयथही वनवित कराि ेलागते. जलाशय 
दु्रतगतीने वरकामा झाला, तर उगम-वदशकेडील उतारािे स्र्ैयथ धोक्यात येऊ शकते. या स्स्र्तीस 
दु्रतवरक्तनािस्र्ा [Sudden drawdown condition] म्हणतात. 

 
२६ धरणाच्या पायातून पाणी अवतवरक्त प्रमाणात वझरपून जाऊ नये म्हणून जे उपाय योजतात 

त्याांना जलरोधक [Cut-off arrangement] उपाय म्हणतात. उदा., जलरोधक खांदक [Cut-off trench]. नदी-
पात्रातील बाांधकामाच्या िळेी तेरे् नदीिे पाणी येऊ नये ि बाांधकामासाठी शक्य तेिढे कोरडे के्षत्र उपलबध 
व्हाि े म्हणून नदी-पात्रात जो तात्पुरता बाांध घालतात त्यास कुां डनबाांध [Coffer dam] म्हणतात. धरणातील 
पुरािे पाणी उत्सारणमागािरून [Spillway] पडून खाली नदीत जाण्यापूिी त्यािा िगे सुरवक्षत मयादेत 
आणािा लागतो. त्यासाठी र्ारोळे [Stilling basin] ककिा जलक्षोभनाशी कुां ड [Stilling basin] बाांधले जाते. काही 
िळेा त्यािा आकार पाण्यापढेु पायघडी [Apron] घालािी असा असतो. विरेबांदी [Masonry] ककिा काँक्रीटच्या 
धरणात छत्रपर् [Gallery] ठेितात. धरणातून पाणी सोडण्यासाठी विमोिक [Outlet] असतात. िीजघराकडे 
पाणी नेणाऱ्या नवलकाांत झडपा [Valve] असतात. 

 
२७ पादकालगतच्या मातीच्या र्रास वनम्नस्तर [Subgrade] असे म्हणतात. ज्यािळेी एखादा भार 

पादकािे िारा मवृत्तकेिर सांक्रवमत केला जातो त्या िळेी अशा पादकाच्या तळािर स्पशथदाब [Contact pressure] 
वनमाण होतो. स्पशथदाब पादकाच्या के्षत्रािर सिथ वठकाणी सारखा नसतो. तरीही सोपेपणासाठी एकाांक 
के्षत्रािरील स्पशथदाब आवण तदनुिांवगक अिसीदन या गुणोत्तरािे मूल्य भारीत के्षत्राच्या प्रत्येक वठकाणी 
सारखेि असते, असे काही समस्याांत गृहीत धरण्यािा प्रघात आहे. प्रत्यक्षातील स्पशथदाब आवण उपरोक्त 
गृहीतातील स्पशथदाब याांतील िगेळेपणा स्पष्ट व्हािा म्हणून या स्पशथदाबास वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया [Subgrade 

reaction] असे म्हणतात. वनम्नस्तर प्रवतवक्रया आवण तदनुिांवगक अिसीदन याांतील गुणोत्तरास वनम्नस्तर 
प्रवतवक्रयेिा गुणाांक असे म्हणतात. वक्षवतजलांब [Vertical] वदशतेील प्रवतवक्रयेप्रमाणे वक्षवतजसमाांतर [Horizontal] 
वदशतेही अशा तऱ्हेिा गुणाांक काही उदाहरणाांत ठरविता येतो. 

 
२८ विििेनाच्या सोयीसाठी प्रत्यक्षातील भाराांिे खालीलप्रमाणे िगीकरण केले जाते. १. कबदुभार 

[Point load], २. रेिाभार [Line load], ३. के्षत्रव्यापी भार [Area load] के्षत्रव्यापी भाराांिे पुनः आकारानुसार उपिगथ 
पाडता येतात. १. पविका [Strip load], २. िौरसाकृती [Square], ३. ितुथळाकृती [Circular], ४. आयताकृती 
[Rectangular]. ज्या पादकाांच्या िारे भार सांक्रवमत होतात, त्याांिेही त्याांच्या गुणधमानुसार ताठ [Rigid] आवण 
लिविक [Flexible] असे प्रकार करता येतात. एकूण भार आवण भाराांिा आकार ककिा आकारमान हे जसे 
महत्त्िािे तसेि वििवक्षत भारािे रेिेिरील ककिा के्षत्रािरील वितरण [Distribution] हेही महत्त्िािे असते. 
एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य सगळीकडे सारखेि असेल तेव्हा तो समप्रमाण [Uniform] वितवरत भार असतो. अन्य 
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प्रकारिी वितरणेही शक्य असतात. खोलीनुसार िाढत जाणारे स्स्र्रजलदाबासारखे वितरण [Hydrostatic 
distribution] हे एक त्याांपैकी नेहमीिे उदाहरण आहे. 

 
२९ मृवत्तकाराशीत वनरवनराळ्या प्रकाराांच्या भाराांमुळे ककिा बाांधकामामुळे जी प्रवतबले वनमाण 

होतात त्याांच्या सैद्धाांवतक अन्ििेणासाठी मृवत्तकाराशीला आदशथ रूप वदले जाते. प्रर्मतः हा राशी अपारप्राय 
[Semi-infinite] आहे असे गहृीत धरतात. समतल पषृ्ठभाग असलेल्या ि अधस् वदशते तसेि सिथ 
वक्षवतजसमाांतर वदशाांत अपार पसरलेल्या राशीस अपारप्राय राशी असे म्हणतात. पूणथपणे अपार नाही परांतु 
जिळजिळ तशीि मानता येईल म्हणजेि प्रायः अपार अशी राशी म्हणजे अपारप्राय राशी होय. त्यािप्रमाणे 
हा राशी समाांग [Homogeneous] म्हणजे कोणत्याही कबदुस्र्ानी सारख्या वदशते सारखेि गुणधमथ असलेला 
ककिा समदैवशक [Isotropic] म्हणजे कोणत्याही कबदुस्र्ानी प्रत्येक वदशते सारखेि गुणधमथ असलेला असा 
गृहीत धरला जातो. समाांग नाही तो वििमाांग [Heterogeneous]. तसेि समदैवशक नाही तो वििमदैवशक. 
[Unisotropic] एखाद्या पदार्ात सिथ वदशाांऐिजी परस्पराांना लां बरूप असणाऱ्या पातळ्याांपुरते सारखे गुणधमथ 
असतील, तर त्या पदार्ाला लां बदैवशक [Orthotropic] म्हणतात. 

 
३० अशा राशीत भाराच्या खाली असणाऱ्या भागात दाब वनमाण होतात. या भागाच्या आकारािरून 

त्याला दाबकां द [Pressure bulb] असे नाि वदले जाते. बॉवसनेस्किी तद विियक समीकरणे प्रवसद्ध आहेत. 
घनराशीतील प्रवतबले ठरविण्यासाठी प्रकाशविकार [Photo-elastic] पद्धतीिा ककिा गवणती साम्यगुण 
[Mathematical analogue] पद्धतीिा अिलांब करता येतो. एखाद्या घनराशीतील प्रवतबले ककिा अिसीदन 
ठरविण्यासाठी प्रभािाांक [Influence values] िापरले जातात. त्यािप्रमाणे अवधमेलना [Law of superposition] िा 
वनयमही िापरतात. 

 
३१ स्स्र्र असलेल्या िस्तूिर आघात [Impact] करून वतच्यात कां पन [Vibration] वनमाण करता येते. 

भकूां प, िालू असणारी यांते्र इ. मुळे मृवत्तकेत कां पन वनमाण होते. जेव्हा एखादी िस्तू एका रेिेला समाांतर 
पद्धतीने ककिा एका पातळीत एकाि अक्षाभोिती कां प पाि ूशकते तेव्हा वतिी स्िाधीनतेिी कोटी [Degree of 

freedom] एकि आहे असे म्हटले जाते. अशा कोटी सहा असू शकतात. कां प पािणाऱ्या रिनेतील कणाांिी 
सापेक्ष स्र्ाने बदलत नसतील, तर अशा रिनेस एकरावशव्यूह [Single mass system] म्हणतात. परांतु अनेक 
िस्तू लिविक अियिाांिारे एकमेकींशी जोडलेल्या असतील, तर कां पनविियात अशी रिना अनेकरावशव्यूह 
[Multiple mass System] ठरते. कां पनविियाच्या अभ्यासात सर्मपलाांच्या शय्येिर [Spring bed] ठेिलेल्या 
ठोकळ्यािर आघात करून कां पनाांिा अभ्यास केला जातो. स्रू्णाांमध्ये ठोकण्यामुळे अनुदीघ्यथ [Longitudinal] 
कां पने वनमाण होतात. 

 
३२ आघातामुळे कां प पािणाऱ्या िस्तूिा गुरुत्िमध्य [Centre of gravity] मूळ स्र्ानापासून विवशष्ट 

अांतरापयंत विस्र्ावपत होतो ि पुनः परत वफरून उलया वदशते वततक्याि अांतरापयंत जाऊन परत 
वफरतो. मूळ स्र्ानापासून एका वदशकेडिे विस्र्ापनािे अांतर म्हणजे कां पनािा आयाम [Amplitude] होय. 
गुरुत्िमध्य दोन्ही बाजूांस जाऊन प्रर्मि मूळ स्र्ानी येतो तेव्हा एक फेरा [Cycle] पुरा होतो. एका फेऱ्याला 
लागणारा काल तो कां पनािा वनयतकाल [Period] होय आवण एकाांक कालात होणारे फेरे म्हणजे कां पनािी 
िारांिारता [Frequency] होय. कां पने दोन प्रकाराांिी असतात. केिळ एकदा कारक झालेल्या पे्ररणेमुळे 
[Impulse] वनमाण होणारी ती मुक्त कां पने. [Free vibration] अशा कां पनािा वनयतकाल म्हणजे िस्तूच्या 
कां पनािा स्िाभाविक वनयतकाल [Natural period] होय. दुसरा प्रकार म्हणजे वनयतकावलक पद्धतीने कारक 
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होणाऱ्या पे्ररणेमुळे वनमाण होणारी कां पने. त्याांना प्रिृत्त कां पने [Forced vibration] म्हणतात. प्रिृत्त कां पनात 
पे्ररणेिी िारांिारता आवण िस्तूिी स्िाभाविक िारांिारता या दोहोंिा सांबांध येणार हे उघडि आहे. प्रिृत्त 
कां पनाांमध्ये आयाम िाढतो. तद विियक गुणकास बृहदीकरण गुणक [Magnification factor] म्हणतात. पे्ररणेच्या 
िारांिारतेिे मूल्य जेव्हा कां प पािणाऱ्या िस्तूच्या स्िाभाविक िारांिारतेच्या जिळ येऊ लागते त्यािळेी 
विस्पांद कां पनाांिी घटना [Best phenomenon] घडून येते. यािळेी कां पनािा आयाम बदलत असतो. या दोन्ही 
िारांिारता एकि मूल्याच्या असतील तर आयाम सारखा िाढति राहतो आवण अनुकां पनािी [Resonance] 
घटना घडते. पे्ररणेिी िारांिारता िस्तूच्या स्िाभाविक िारांिारतेपेक्षा मोठी असते त्यािळेी पे्ररणा आवण प्रिृत्त 
कां पन याांत कालदृष्ट्या अांतर पडते. त्यास दशाांतर [Phase difference] म्हणतात. 

 
३३ िस्तूच्या गुरुत्िमध्यािे स्स्र्र पवरस्स्र्तीतील स्र्ान हे कें द्र समजून त्याभोिती आयामाइतक्या 

लाांबीिा सवदश स्स्र्रमूल्य कोणात्मक गतीने वफरतो आहे असे गृहीत धरून कां पनातील विस्र्ापन, काल, 
इ. पदाांतील सांबांध व्यक्त करण्यािी एक पद्धत आहे. या पद्धतीतील कोणात्मक िगे [Angular velocity] 
म्हणजेि िस्तूिी िक्रीय िारांिारता [Circular frequency] होय. 

 
३४ कां पनाांच्या वक्रयेला काही कारणामुळे विरोध झाला तर ती हळूहळू बांद होतात. या वक्रयेस 

मांदीकरण [Damping] म्हणतात. मांदीकरणास कारणीभतू होणारे बल ते मांदत्िकारी बल [Damping force] होय. 
मांदीकरणािा अभाि गृहीत धरल्यास वमळणारी कां पने एकतान [Harmonic] कां पने असतात. 

 
३५ कां पनामुळे एखाद्या माध्यमात ज्या लहरी [Wave] वनमाण होतात त्या ध्िवनलहरीप्रमाणे 

पसरतात. त्याांिा प्रसार सांिार-िगेािर अिलांबून असतो. कां पनािा वनयतकाल ✕ सांिारिगे = लहरलाांबी 
होय. लहरीिी अग्रसीमा [Wavefront] लहरीच्या सांिारवदशशेी [Line of propagation] काटकोन करते. लहरींिे 
दोन प्रकार आहेत. १. दमन ककिा द—लहरी आवण २. कातथवनक ककिा क—लहरी. या लहरींच्या बाबतीत 
प्रकाशलहरींप्रमाणे पराितथन [Reflection] आवण िक्रीभिन [Refraction] इत्यादी घटना घडू शकतात. या 
गोष्टीिा फायदा घेऊनि भकूां पसावधत अन्ििेणाच्या [Siesmological investigation] पद्धती बसविल्या आहेत. 
लहरींच्या बाबतीत समाघात घटनाही [Intensity] अनुभिास येते. 

 
३६ भकूां पामुळे वनमाण होणारी कां पने कृवत्रम पे्ररणाांच्या कां पनाांसारखीि असतात. भकूां पाांिे प्रकार 

तीन : १. भगूभातील रिनात्मक [Tectonic] घडामोडींमुळे वनमाण होणारे, २. ज्िालामुखीच्या घडामोडींमुळे 
[Volcanic] होणारे ३. पातावलक [Plutonic] म्हणजे फार खोलातून आलेले. भकूां प पे्ररणेिे उगमस्र्ान ते त्यािे 
उगमकें द्र [Focus] होय, आवण त्याच्यािर भपूृष्ठािरिा जो कबदू असतो तो प्रवतकें द्र [Epicentre] होय. 
भकूां पजन्य प्रिगे आवण गुरुत्िाकिथणजन्य प्रिगे याांमधील गुणोत्तराने भकूां पािी तीव्रता दशथविता येते. 
भकूां पािी महत्ता [Magnitude] आवण तीव्रता [Intensity] वभन्न असून त्या मोजण्यािी प्रमाणेही वभन्न आहेत. 

 
३७ भकूां पपीवडत के्षत्रात कां पनाांमुळे िास्तूतील प्रवतबलाांत होणारी िाढ लक्षात घेऊन बाांधकाम केले 

जाते. एखादी िास्तू कशी बाांधािी यािी विते्र [Plans/Drawings] प्रर्म वसद्ध केली जातात. त्यात पुरोदशथन, 
[Front elevation] पाश्वथदशथन, [Side elevation] पदविन्यास, [Plan] छेद [Section] इ. काढतात. िास्तूतील 
वनरवनराळे अियि [Member] उदा., लादी, [slab] तुळई, [Beam] खाांब [Column] इ. वकती जाडीिे असािते, 
त्यात लोखांडी सळ्या [Reinforcement Bars] वकती िापराव्यात यासाठी बाांधकाम सामग्रीच्या गुणधमांिा वििार 
करून गवणत माांडाि ेलागते. िास्तूच्या बाांधकामापूिी कराि ेलागणारे हे गवणत म्हणजे पूिथकल्प [Design] 
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होय. पूिथकल्पातील फवलताांनुसार [Results] विते्र तयार होतात ि या उभयताांच्या आधारे प्रकल्प [Project] 
तयार होतो. प्रकल्प अहिालात प्रत्येक बाांधकामास खिथ वकती येईल त्यािे प्राक्कलनही [Estimate] असते. 
बाांधकामात हल्ली प्रबवलत [Reinforced] काँक्रीटिा नेहमीि िापर केला जातो. पूिथप्रबवलत [Prestressed] तसेि 
पूिाकावरत [Prefabricated] असे काँक्रीटच्या बाांधकामािे प्रकार आहेत. खाांब ि तुळया वमळून वसद्ध होणाऱ्या 
िौकटींच्या अियिातील विनामक पवरबले [Bending moment] ठरविण्यासाठी हाडी क्रॉसिी पवरबल वितरण 
[Moment distribution method] पद्धत प्रवसद्धि आहे. तसेि शवैर्ल्य पद्धतीही [Relaxation methods] ज्ञात आहेत. 
खणपद्धतीच्या [Modular construction] बाांधकामात सारख्या मापाच्या िौकटी [Frames] िापरतात. तुळईला 
वतच्यािरील भारामुळे िक्रता येते. वतिी टोके मुक्त [Free] ककिा बद्ध [Fixed] असू शकतात. वतच्या िाकण्यात 
प्रवतिक्रता [Contraflexture] कबदू येण्यािाही सांभि असतो. खाांबाांच्या बाबतीत वबजागरी पद्धतीिे [Hinged] टोक 
असाही एक प्रकार आहे. तुळईतील तांतूप्रवतबले [Fibre-stress] ठरविताना सुकरतादायी गृहीते स्िीकारािी 
लागतात. 

 
३८ लक्ष्मणरेिा हा शबदप्रयोग सिांना माहीत आहेि. त्याि अनुरोधाने जेव्हा प्रवतबलािे मूल्य 

विवशष्ट मयादेपलीकडे गेले असता पवरस्स्र्तीत फार मोठा बदल होतो, त्या मूल्यासाठी लक्ष्मणमूल्य [Critical 
value] असा शबदप्रयोग केला आहे. लक्ष्मणितुथळ, लक्ष्मणभार लक्ष्मणसांवित हे त्यासारखे शबदप्रयोग होत. 

 
३९ विियाच्या विििेनात भवूमती, बीजगवणत इ. मधील सांज्ञा आल्या आहेत. गवणत माांडून, 

आकडेमोड करून मूल्य ठरविले तर त्यास गवणतवसद्ध [Computed] मूल्य म्हटले आहे. आलेखािरून 
अांतिेशन [Interpolation] ककिा बवहिेशन [Extrapolation] पद्धतीनेही मूल्ये घ्यािी लागतात. आलेखािे नेहमीिे 
अक्ष म्हणजे क्ष-अक्ष आवण य-अक्ष. त्याव्यवतवरक्त वतसरा अक्ष तो ख-अक्ष म्हटला आहे. भजुा [Abscissa] 
आवण कोटी [Ordinate] याांच्या साहाय्याने म्हणजेि सहवनदेशकाांच्या [Coordinates] साहाय्याने आलेखािरील 
कोणत्याही कबदूिे स्र्ान ठरविता येते. त्यासाठी वत्रज्यावदक् सवदशािाही उपयोग करण्यािी पद्धत आहे. 
कोनािे मूल्य अांशाांत तसेि वत्रज्यकाांतही [Radians] व्यक्त करता येते. भौवमवतक आकृतीत जीिा [Chord], 
पवरिलय [Parabola], अवतपवरिलय [Hyperbola], असांपात रेिा [Asymptot], स्पशथरेिा [Tangent line], िाप [Arc], 
कबदुपर् [Locus], समलांब िौकोन [Trapezium] इ. सांज्ञा िापरल्या आहेत. त्यािप्रमाणे आलेखात धन [Positive] 
आवण ऋण [Negative] मूल्येही आली आहेत. समरूप [Equivalent] ि सममात्र [Symmetrical] आकृतींिाही उल्लखे 
आहे. वत्रकोणवमतीतील ज्या [Sine], कोज्या [Cosine], स्प [Tangent], कोस्प [Contangent], ज्याह [Sinh], 
कोज्याह [Cosh] या सांज्ञा ि शून्यलबधी [Calculus] गवणतातील कलन समीकरणे [Differential Equation], 
िलानयन [Integration], िलानयनातील स्स्र्राांक [Constant], फलने [Function] या सांज्ञाही अनेक वठकाणी 
आल्या आहेत. लघु क्ष [Log x] म्हणजे क्षिा लघुगणक होय. काही वठकाणी वनदेशाांक [Index], शुद्धाांक [Pure 
number], सातत्यलक्षणे [Conditions of continuity], बहुपद श्रेणी [Polynomial series] याांिाही िापर झालेला आहे. 
विििेनासाठी नेहमी मृवत्तकेिा समपाश्वथ [Prism] वििारात घेतला आहे. िक्रीय हालिालीत सव्य [Clockwise] 
अपसव्य [Anti clockwise] शबद िापरले आहेत. 
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प्रकरि १ 
 

णिषय-पणरचय 
 

१. णिषयाचा आिय आणि उदे्दि :  
खडकाांच्या प्राकृवतक आवण रासायवनक विघटनामुळे वनमाण होणाऱ्या विस्कवळत स्िरूपाांतील घन पदार्ांिे 
समुच्चय, तसेि गाळासारखे पदार्थ–त्याांत सेंवद्रय पदार्थ वमसळलेले असोत िा नसोत–याांिा सांबांध 
स्र्ापत्यकायात आला असता उद्भिणाऱ्या समस्या, बलविज्ञानातील ि िलिलशास्त्रातील वनयम िापरून 
सोडविण्यािे शास्त्र म्हणजे मृणिकाबलणिज्ञान होय. भसू्तरशास्त्रात उपरोक्त समुच्चयाला अश्मज पदािाचे 
किच असे म्हटले जाते आवण िनस्पतींिे पोिण ज्यामुळे होते, अशा भपूृष्ठालगतच्या विघवटत स्तराांपुरतीि 
मृणिका ही सांज्ञा योवजली जाते. या उलट, स्र्ापत्यशास्त्रात मृवत्तका या सांजे्ञने भसू्तरशास्त्रातील अश्मज 
कििातील सिथि पदार्ांिा सामान्यतः बोध होतो. भसू्तरशास्त्रज्ञ ककिा कृविशास्त्रज्ञ याांना अवभपे्रत 
असलेल्या मवृत्तकेिा वििार या ग्रांर्ात केला जाणार नाही; कारण िास्तूांिी आधारभमूी ककिा बाांधकामािी 
सामग्री याांपैकी कोणत्याि दृष्टीने ही मवृत्तका उपयुक्त नसते. स्र्ापत्यशास्त्राच्याि एका शाखेिा ऊहापोह या 
ग्रांर्ात कराियािा असल्यामुळे त्यात रूढ असलेली मृवत्तका ही काहीशी सांवदग्ध सांज्ञा अपवरहायथपणे 
िापरािी लागणार आहे. खरे पाहता अश्मज पदार्थ हीि योग्य सांज्ञा आहे. 

 
मृवत्तकाबलविज्ञानात पुढील विियाांिा समािशे होतो – (१) बलप्रभावित मृवत्तकेच्या ितथनािे 

मुळाति सरळ रूप वदलेल्या गृहीताांिर आधारलेले वसद्धाांत, (२) प्रत्यक्षातील मृवत्तकाांच्या प्राकृवतक 
गुणधमांिे सांशोधन आवण (३) व्यिहारातील समस्या सोडविण्यासाठी वसद्धाांतजन्य आवण अनुभिजन्य 
ज्ञानािा उपयोग. 

 
अधथशतकापूिीि मवृत्तकाविियक काही वसद्धाांताांिा विकास जिळजिळ पूणथ झाला होता. 

परांतु प्रत्यक्षातील मवृत्तकाांच्या प्राकृवतक गुणधमांिे ज्ञान मात्र खऱ्या अर्ाने गेल्या पांििीस ििांति 
सांकवलत झाले आहे. त्यापूिी िास्ति रूपातील मवृत्तकाांच्या गुणधमांविियीच्या अपऱु्या ज्ञानामुळे, 
ज्याांत मृवत्तकाांिा सांबांध येई, अशा स्र्ापत्य विियक समस्याांत या वसद्धाांताांतून अिलां वबलेल्या 
उपपत्तींिा िापर अयोग्य रीतीने केला जाई. पवरणामी घडणाऱ्या िुकाांिे खापर मात्र या 
वसद्धाांताांच्या मार्ी फोडण्यात येई. 
 
मृवत्तकाांिे प्राकृवतक गुणधमथ आवण नैसर्मगक मृवत्तकास्तराांच्या रिनेतील बारकाि,े याविियीच्या 

ज्ञानात झालेल्या शीघ्र प्रगतीमुळे एक जाणीि मात्र झाली आहे की, उपरस्र् भार ककिा वनस्सारण-सुलभता 
एतविियक पवरस्स्र्तीतील बदलाांिे मृवत्तकेिरील पवरणाम, बाांधकामास प्रारांभ करण्यापूिीि अिूकपणे 
ठरि ूम्हटल्यास तसा सांभि साधारणतः फारि र्ोडा असतो. पाण्याच्या वक्रयेिा वििार जेरे् प्रस्तुत असतो, 
अशा सिथ समस्याांत तर उपरोक्त विधानािी सार्थता विशिेत्िाने प्रत्ययास येते; कारण अन्ििेणासाठी 
घेतलेल्या िधेनवििराांतून वमळणाऱ्या मावहतीत भसू्तराांतील ज्या बारकाव्याांिी नोंद होत नाही, त्याांिरि 
पाण्यािी वक्रया पुष्ट्कळदा अिलांबून असते. सैद्धाांवतक मृवत्तकाबलविज्ञानािे मवृत्तकास्र्ापत्यातील प्रयोजन 
आवण िास्तुरिना-पूिथकल्पात होणारा एखाद्या वसद्धाांतािा िापर या दोहोंत या कारणाांमुळे फार फरक 
पडतो. व्यािहावरक बलविज्ञानािा िापर करून एखाद्या पोलादी ककिा प्रबवलत काँक्रीटच्या िास्तूिा 



 

अनुक्रमणिका 

पूिथकल्प वसद्ध केला जातो, तेव्हा प्रारांभीि वनणायक स्िरूपािी मावहती वमळू शकते; कारण पूिथकल्पािे 
गवणत सापेक्षतेने अवधक विश्वासाहथ अशा मावहतीिर आधावरत असते. या उलट, मृवत्तकाबलविज्ञानातील 
वसद्धान्ताांतून मात्र केिळ स्रू्ल स्िरूपािी कामिलाऊ अनुमाने प्राप्त होतात. आधारस्तराांतील मवृत्तकाांिे 
सरासरी प्राकृवतक गुमधमथ आवण स्तरास्तराांतील सीमारेिाांच्या वदशा याांविियीिे ज्ञान हे नेहमीि अपूणथ 
आवण पुष्ट्कळदा अवतशय त्रोटक असते. हे त्यािे कारण होय. असे असूनही मवृत्तकाबलविज्ञानािारे प्राप्त 
होणारे स्रू्ल अनुमान, व्यिहारात स्र्ापत्यशास्त्राच्या इतर शाखाांत एखादा िास्तुरिनाविियक वसद्धाांत 
वजतका उपयुक्त ठरतो, वततकेि उपयुक्त ठरते. समस्याांिी उकल होण्यासाठी आपण माांडलेल्या 
गवणतातील मूलभतू गृहीताांच्या बाबतीत असलेल्या अवनविततेिी पूणथ जाणीि स्र्ापत्यशास्त्रज्ञास असेल, 
तर िस्तुस्स्र्तीविियक समज आवण प्रत्यक्षात उद्भि ूशकणारी पवरस्स्र्ती, याांत पडणाऱ्या फरकािे स्िरूप 
आवण महत्त्ि याांिी पूिथकल्पना त्याला असू शकते. अशा सांभाव्य फरकािी जाणीि झालेली असल्यामुळे 
पूिथकल्प आवण प्रत्यक्ष पवरस्स्र्ती याांिा सुसांिाद िळेीि साधता यािा, यासाठी बाांधकाम िालू झाल्यानांतर 
कोणत्या गोष्टींकडे काळजीपूिथक लक्ष ठेिण्यािी आिश्यकता आहे, एतविियक योजना त्याला अगोदरि 
करून ठेिणे शक्य होते. एिांि, बाांधकाम िालू असतानाि स्ितःच्या ज्ञानातील उवणिा भरून काढल्यामुळे 
अनपेवक्षत घटना वनमाण होऊन िवकत होण्यािा प्रसांग त्याच्यािर येत नाही. 

 
‘मावहती घेत पुढे िला,’ अशा या कायथपद्धतीमुळे इतर स्र्ापत्यकायांत उदा॰ प्रबवलत काँक्रीटच्या 

बाांधकामात, सिथसामान्यपणे आिश्यक मानलेल्या सुरवक्षतताांकापेक्षा कमी मूल्यािा सुरवक्षतताांक मान्य 
करूनही मवृत्तकाविियक काम वनधोकपणे िालू ठेिणे शक्य असते. तेव्हा मृवत्तकावसद्धाांताांिे सखोल 
ज्ञान असणे व्यािहावरक दृष्ट्या वकती महत्त्िािे आहे, हे आणखी आिजूथन साांगण्यािी आिश्यकता असू 
नये. वसद्धाांताांिी माांडणी, आदशथ मृवत्तका आवण आदशथ भसू्तरीय रिना गृहीत धरून केलेली असली, तरी 
प्रत्यक्ष बाांधकामात पुढे ठाकणाऱ्या वबकट समस्याांिी िातुयथपूणथ उकल करण्यास हे वसद्धाांत साहाय्यक 
ठरतात. 

 
पूिानुभिािर अवधवष्ठत असलेला प्रत्येक ठोकताळेिजा असणारा वनयम ककिा सूत्र केिळ 

साांख्यकीय दृष्ट्या ग्राह्य मानता येते. त्यातून सांभाव्यता व्यक्त होते, वनवितता नाही, असे दुसऱ्या शबदाांत 
म्हणता येईल. तसे नसते, तर अशा सूत्राांऐिजी गवणती समीकरणि माांडता आले असते. तेिढ्यापुरता तरी 
अनुभिजन्य सूत्र आवण मृवत्तकाबलविज्ञानाने वदलेले कामिलाऊ स्रू्ल अनुमान याांत भेद नाही. परांतु अशा 
कामिलाऊ स्रू्ल अनुमानाांच्या आधारे जेव्हा आपण बाांधकामाला प्रारांभ करतो, तेव्हा त्यातील 
अवनविततेिी पूणथ जाणीि आपणास असते. त्यामुळे पुढे काही वनराळे घडल्यास आियथ करण्यािी िळे येत 
नाही. या उलट, पूिी घडत असे त्याप्रमाणे अनुभिजन्य सूत्राांिरि पूणथपणे विश्वास ठेिला, तर 
सांख्याशास्त्राच्या वनयमाांनुसार जे घडेल ते बघायिे एिढेि आपल्या हाती राहते. या वनयमाांिे कायथ कसे 
िालते, हे मृवत्तकास्र्ापत्यात वकत्येक मोठे अपघात झाल्याविना एकही ििथ सुने जात नाही यािरून 
वदसतेि. त्याांतील बरेिसे अपघात पाण्याच्या अनपेवक्षत ितथनामुळे घडतात, हा काही केिळ योगायोग 
म्हणता येणार नाही. क्षुल्लक भासणाऱ्या भसू्तरीय बारकाव्याांिर मृवत्तकेिे ितथन वजतके अिलांबून असते, 
त्यापेक्षा वकतीतरी अवधक प्रमाणात पाण्यािे ितथन त्याांिर अिलांबून असते. म्हणूनि पाझरक्षम भसू्तराांिर 
बाांधल्या जाणाऱ्या धरणाांच्या रिनेत िापरल्या जाणाऱ्या अनुभिजन्य सूत्राांत गृहीत धरलेले मवृत्तकेिे 
सरासरी गुणधमथ आवण प्रत्यक्षाांतील गुणधमथ याांतील वभन्नतेस अपिादात्मक महत्त्ि येते. याि कारणासाठी 
एखाद्या िास्तूच्या सांदभात होणारे पाण्यािे ितथन जाणण्यासाठी मवृत्तकावसद्धाांतानुसार केलेल्या 
आकडेमोडीिा उपयोग, बाांधकामािी प्रगती होत असताना वझरपणाऱ्या पाण्यािी िास्ति पवरस्स्र्ती 
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दशथविणाऱ्या जलदाबमापकाांच्या स्र्ानाांिा आराखडा ठरविण्यापुरताि केिळ करणे बरे. अशा 
आकडेमोडीिी फवलते आहेत तशीि मान्य केली, तर त्याांिी उपयुक्तता अनुभिावधवष्ठत सूत्राांइतकीि, 
क्ववित प्रसांगी त्याहूनही अल्प ठरते. मृवत्तकाबलविज्ञानािा अभ्यास आवण िापर या मनोभवूमकेतून झाला 
पावहजे. 

 
२. णसद्धांि आणि सत्यस्स्ििी : 
स्स्र्वतस्र्ापक अिस्र्ा वटकेल एिढ्या मयादेत असलेले बल ज्यािर कारक आहे अशा पोलादािा अपिाद 
िगळल्यास, बाांधकामािे सावहत्य म्हणून िापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याि पदार्ािे प्रत्यक्षातील प्राकृवतक 
गुणधमथ शास्त्रीय विश्लेिणासाठी आधारभतू म्हणनू मान्य होण्याइतके साधे असत नाहीत. त्यामुळे 
व्यािहावरक बलविज्ञानातील जिळजिळ प्रत्येक वसद्धाांत, सांबांवधत पदार्ांच्या प्राकृवतक गुणधमांच्या 
बाबतीत काही गृहीताांिा स्िीकार करून, त्याांिर आधारलेला असतो. ही गृहीते आवण प्रत्यक्ष पवरस्स्र्ती 
याांत नेहमीि र्ोड्याफार प्रमाणात विसांिाद असतो. अशा कायथपद्धतीिा अिलांब करूनही प्राप्त होणाऱ्या 
काटेकोर गवणतात्मक रीती, िास्तू-पूिथकल्पाच्या सांदभात वनत्योपयोगाच्या दृष्टीने साधारणतः अवत स्क्लष्टि 
असतात. अशा प्रकरणाांच्या सांशोधनातील गवणतात्मक भाग सोपा होण्याच्या उदे्दशाने, आणखी काही 
सुकरतादायी गृहीते स्िीकारणे आपणास भाग पडते. 

 
उपरोक्त सत्यसमीप गृहीताांिे स्िरूप ि त्याांतील गर्मभतार्थ विशद करण्यासाठी एक 

उदाहरण येरे् देता येईल; ते म्हणजे दोन्ही टोकाांस मुक्ताधाराांिर अवधवष्ठत असलेल्या ि वजच्यािर 
विवशष्ट भार-समूह कारक आहे. अशा प्रबवलत काँक्रीटच्या तुळईतील तांतू-प्रवतबलाांिी परममूल्ये 
ठरविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या आकडेमोडीच्या सिथमान्य पद्धतीिे होय. या पद्धतीतील पवहली 
कृती म्हणजे विश्लेिणात्मक ककिा आलेखात्मक पद्धतीिा अिलांब करून पवरबलािे महत्तम मूल्य 
ठरविणे ही असते. गवणत आवण सैद्धाांवतक बलविज्ञान याांतील वनयमाांिरि केिळ ही आकडेमोड 
आधावरत असल्यामुळे या कृतीतून वमळणारे उत्तर पूणथपणे विश्वासाहथ असते. या पढुिी कृती म्हणजे 
नेहमीच्या समीकरणाांच्या साहाय्याने, तुळईच्या छेदािरील प्रवतबलाांिी मूल्ये ठरविण्यासाठी 
आकडेमोड करणे ही होय. या दुसऱ्या कृतीसाठी वनदान िार तरी पूरक गृहीते स्िीकारािी 
लागतात, ती पुढीलप्रमाणे—(१) तुळईच्या उदासीन अक्षाशी लां बरूप असणाऱ्या प्रत्येक छेदािे 
सरळ पृष्ठ तुळईला बाक येत असतानाही सरळि राहते, (२) काँक्रीटिे ताणसामथ्यथ शून्य आहे, 
(३) दमनकारी बलाांच्या प्रभािाखाली काँक्रीटिे दमन हूकप्रणीत वनयमानुसार होते, (४) पोलाद 
आवण काँक्रीट याांच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िमापाांकाांिे गुणोत्तर १५ ककिा तत्सम वनवित मूल्यािे असते. 
याांतील पवहले गृहीत स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-वसद्धाांताशी र्ोडेसे विसांगत आहे. या विसांगतीमुळे 
उद्भिणाऱ्या िुकीिे गाांभीयथ तुळईिी उांिी ि वतच्या दोन आधाराांतील अांतर याांच्या गुणोत्तरािर 
अिलांबून असते. उिथवरत तीन गृहीते खऱ्या काँक्रीटच्या गुणधमांशी उघडउघड विसांिादी आहेत. 
या कारणाांमुळे आकडेमोडीच्या या पद्धतीला प्रबवलत काँक्रीटिा वसद्धाांत असे नामावभधान देणे 
बरोबर होणार नाही. हा प्रबवलत काँक्रीटिा वसद्धाांत नव्हेि, प्रबवलत काँक्रीटच्या वठकाणी एक 
आदशथ पदार्थ कल्पून माांडलेला असा हा वसद्धाांत आहे. या आदशथ पदार्ाला विकटविण्यात येणारे 
गुणधमथ म्हणजे खऱ्या काँक्रीटच्या गुणधमांना वदलेले अत्यांत सरळ असे रूप आहे. तरीही 
सामान्यतः ही पद्धत पूणथत्िाने ग्राह्य मानली जाते. प्रबवलत काँक्रीटच्या सिथसाधारण िास्तूांच्या 
पूिथकल्पात या रीतीिा अिलांब केल्यामुळे उद्भिणारी िूक, सुरवक्षतताांकामुळे प्राप्त होणाऱ्या 
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वनधोकताकके्षच्या आति असते, हे सिथश्रुति आहे. काँक्रीटच्या पूिथकल्पात सुरवक्षतताांकािे रूढ 
मूल्य ३·५ ते ४ असते. 

 
वसद्धाांतजन्य वनष्ट्किथ कुठपयंत लागू कराियािे हे वििाराधीन पदार्ाच्या प्राकृवतक गुणधमांविियी 

स्िीकारलेल्या गृहीताांिर अिलांबून असल्यामुळे, कोणताही वसद्धाांत त्याला आधारभतू मानलेल्या गृहीताांिा 
सांवक्षप्त परांतु सांपूणथ वनदेश केल्याविना माांडू नये. अन्यर्ा, ज्या उदाहरणाांत अशा वसद्धाांतािी फवलते 
यर्ार्थपणे लागू होत नाहीत, तेरे्ही त्याांिा उपयोग केला जाण्यािा सांभि असतो. 

 
एखाद्या वसद्धाांताच्या सयुस्क्तकतेच्या मयादाांिे अपुरे ज्ञान असले म्हणजे घेतल्या जाणाऱ्या 

िुकीच्या वनणथयािे एक उद्बोधक उदाहरण म्हणून कूलोमप्रणीत उदु्यक्त-मृवत्तकादाबाविियीिा 
वसद्धाांत आवण प्रत्यक्ष अनुभि, याांतील तर्ाकवर्त विसांिादािे साांगता येईल. मृवत्तकाराशीला 
वदलेल्या पाश्वीय आधारािी माथ्यािी कड वक्षवतजसमाांतर वदशनेे एका विवशष्ट क्राांवतकारी 
अांतरापयंत ककिा अवधक कलली, तरि केिळ कूलोमिा वसद्धाांत लागू पडतो, हे पुढील एका 
पवरच्छेदात दाखविण्यात येणार आहे. काही ििांपूिीपयंत ही महत्त्िािी मयादा ज्ञात नव्हती. 
तर्ावप िालुकेतील खोदाईत िापरल्या जाणाऱ्या लाकडी आधारािर येणारा पाश्वीय मृवत्तकादाब 
ठरविण्यासाठी हा वसद्धाांत सरास िापरला जात असे. माथ्याजिळच्या आडव्या दाांडक्याच्या 
ताठपणामुळे पाश्वीय आधारािी माथ्यािी कड िर िर्मणल्याप्रमाणे कलणे शक्य नसते. साहवजकि 
या विवशष्ट पवरस्स्र्तीत कूलोमिा वसद्धाांत लागू होत नाही. या वसद्धाांतानुसार वमळणारे 
मृवत्तकादाब-वितरण आवण उपरोक्त उदाहरणात प्रत्यक्षात वदसणारे वितरण यात मूलतःि भेद 
आहे, हे ज्या र्ोड्या अवभयांत्याांना अनुभिाने ज्ञात झाले होते, ते हा वसद्धाांति टाकाऊ असून त्यािा 
िापर सोडून वदला पावहजे, अशा िुकीच्या वनणथयाप्रत आले. दुसऱ्या काहींनी त्यािा िापर िालू 
ठेिला. अर्ाति काटकसर आवण सुरवक्षतता याांिा वििार करता असा िापर बाधक ठरला. 
उपरोक्त दशथनी विसांिादािे खरे कारण ज्ञात होईपयंत वसद्धाांत आवण अनुभि याांिा मेळ घालता 
येईना. 
 

अशाि प्रकारे जिळजिळ प्रत्येक वसद्धाांत आवण िस्तुस्स्र्ती याांतील तर्ाकवर्त 
विसांिादािे मूळ, वसद्धाांताच्या सयुस्क्तकतेच्या मयादाांच्या बाबतीतील िुकीच्या कल्पनाांत सापडेल. 
या कारणास्ति अशा महत्त्िाच्या आवण मूलभतू मयादाांकडे या ग्रांर्ात विशिे लक्ष वदले जाईल. 
 

३. समाकषयिहीन आणि समाकषयियुक्ि मृणिका : 
मृवत्तकाांच्या प्राकृवतक गुणधमांिी दोन टोके कस्ल्पता येतील. त्याांपैकी एक म्हणजे नम्य विक्कण मृवत्तकेिे 
गुणधमथ आवण दुसरे म्हणजे स्िच्छ ि पूणथत्िाने शुष्ट्क ककिा सांपूणथपणे वनमवित असलेल्या िालुकेिे गुणधमथ. 
शुष्ट्क ककिा पूणथतया वनमवित िालुकेच्या र्रात खणले असता खोदाईच्या कभतीतील िालुका ढासळून 
तळाशी येते. िालुकाकण एकमेकाांशी सांलग्न ठेिणाऱ्या गुणािा पूणथ अभाि या ितथनािरून स्पष्ट वदसून 
येतो. उतारािा कोन एका विवशष्ट कोनाइतका म्हणजेि विरामकोनाइतका होईपयंत ही ढासळण्यािी वक्रया 
र्ाांबत नाही. शुष्ट्क िालुका तसेि पूणथतया वनमवित िालुका याांच्या विरामकोनािे मूल्य उताराच्या उांिीिर 
अिलांबून नसते. उलटपक्षी, घि झालेल्या नम्य विक्कण मवृत्तकेत उभ्या बाजूांना आधार न देताही, २० ते ३० 
फूट खोलीिा खांदक खणणे शक्य होते. एकमेकाांना घिपणे विकटून राहण्याच्या गुणािे विक्कणाांतील 
अस्स्तत्ि या घटनेमुळे वदसून येते. तर्ावप, अशा खांदकािी खोली एका विवशष्ट लक्ष्मण मूल्यापलीकडे 
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जाताि त्याच्या बाजू ढासळतात आवण अशा उच्छेदानांतर तळाशी गोळा झालेल्या वढगाऱ्यािा उतार मूळच्या 
उभ्या उतारापेक्षा फारि िगेळा असतो. उपरोक्त लक्ष्मण मूल्य विक्कणाांतील सांलग्नतागुणाच्या तीव्रतेिर 
अिलांबून असते. मृवत्तकाकणाांतील या सांलग्नता-गुणास समाकषयि असे म्हणतात. समाकिथणयुक्त 
मृवत्तकेच्या बाबतीत विरामकोनास वनवित मूल्य देता येत नाही; कारण उांिी जशी िाढेल त्यानुसार मृवत्तका 
न ढासळू देता, उभ्या राहू शकणाऱ्या महत्तम उभट उताराच्या कोनािे मूल्य अशा मृवत्तकेत घटत जाते. 
ओलसर असल्यास िालुकेतही समाकिथणािा प्रादुभाि होतो ि पवरणामी अशा िालुकेच्या उतारािे ितथनही 
िरीलप्रमाणे होते. 

 
सिथसाधारण िैवशष्ट्याांत साधेपणा भासत असला, तरीही प्रत्यक्षातील िालुकाांिे आवण विक्कण 

मृवत्तकाांिे प्राकृवतक गुणधमथ इतके गुांतागुांतीिे असतात की, त्याांच्या ितथनािे काटेकोर गवणतात्मक विश्लेिण 
करू पाहणे केिळ अशक्य होते. म्हणून सैद्धाांवतक मवृत्तकाबलविज्ञानात आदिय िालुका आवण आदिय 
णचक्कि मृणिका अशा केिळ काल्पवनक पदार्ांिाि ऊहापोह केला जातो आवण या आदशथ पदार्ांिे गुणधमथ 
म्हणजे प्रत्यक्षातील िालुका आवण विक्कण मृवत्तका याांच्या प्राकृवतक गुणधमांना वदलेले सरळ रूप असते. 
आदशथ मृवत्तका आवण िास्ति मृवत्तका याांतील भेदािा बोध खालील उदाहरणािरून होईल. कातथवनक 
सामथ्यािा विशिे लोप होऊ न देता, बरीिशी विरूपता सहन करण्यािा गुण प्रत्यक्षातील बहुतेक मृवत्तकाांत 
असतो, परांतु आदशथ मृवत्तकाांिे कातथवनक सामथ्यथ विरूपतेच्या प्रमाणािर मुळीि अिलांबून नसते, असे 
आपण वसद्धाांताच्या सोईसाठी मानतो. या गृहीतामुळे कातथवनक सामथ्याशी सांबांवधत असलेले सिथ वसद्धाांत 
आवण िस्तुस्स्र्ती याांत विसांिाद वनमाण होतो. एखाद्या समस्येिी उकल काटेकोर गवणतात्मक पद्धतीने 
केली, एिढ्याि कारणास्ति मूळ गृहीतात समाविष्ट झालेल्या िुकीिे वनराकरण होत नाही. पुष्ट्कळदा 
समस्येच्या गवणतात्मक माांडणीला मलूतः सरळ रूप देण्यामुळे होणाऱ्या िुकीपेक्षा गुणधमथविियक मलूभतू 
गृहीतातील िुकीिेि गाांभीयथ अवधक असते. तर्ावप, प्रत्यक्षातील प्राकृवतक गुणधमथ आवण गृहीत धरलेले 
गुणधमथ याांतील फरकािे प्रमाण वनरवनराळ्या मृवत्तकाांत वनरवनराळे असते. हा फरक आवण त्यािा 
वसद्धाांताांिारे काढलेल्या वनष्ट्किांच्या विश्वासाहथतेिरील प्रभाि या दोहोंिा शोध घेणे हा वििय मृवत्तकाविज्ञान 
आवण व्यािहावरक मृवत्तकाबलविज्ञान याांच्या प्राांतात पडणारा आहे; आवण हे दोन्ही वििय प्रस्तुत ग्रांर्ाच्या 
कके्षबाहेरिे आहेत. 

 
ज्या पदार्ांिे कातथवनक सामथ्यथ विरूपता प्रमाणािर अिलांबून नसते, अशा पदार्ांना व्यािहावरक 

बलविज्ञानात नम्य पदार्थ म्हणतात, आपल्या गृहीतानुसार आदशथ िालुका हा एक समाकिथणहीन नम्य 
पदार्थ आहे. नम्य पदार्ांिा कातथवनक उच्छेद होऊन नांतर नम्यताजन्य विसपथण वनमाण होते. प्रवतबल-
पवरस्स्र्ती स्र्ायी असूनही जेव्हा विरूपता िालूि राहते, तेव्हा त्या अिस्रे्ला नम्यिाजन्य णिसपयि असे 
म्हणतात. 

 
४. स्िैययणिषयक आणि स्स्िणिस्िापकत्िणिषयक समस्या : 
मृवत्तकाबलविज्ञानातील समस्याांिे दोन मुख्य गट करता येतील, ते असे : स्र्ैयथविियक समस्या आवण 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक समस्या. आदशथ मवृत्तकाांत नम्यताजन्य विसपथणरूपाने होणाऱ्या अांवतम उच्छेदाच्या 
वनकटच्या पूिथकालातील समतोलासाठी आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांिा वििार स्र्यैथविियक समस्याांत 
केला जातो. या प्रकारातील विशिे महत्त्िाच्या समस्या म्हणजे मृवत्तकाराशीमुळे पाश्वीय आधारािर कारक 
होणारा लघुतम दाब ठरविणे (मृवत्तकादाब-समस्या), बाह्य भाराखालील-उदा॰ िजनयुक्त पादकामुळे 
मृवत्तकेत वनमाण होणाऱ्या उभ्या वदशतेील दाबाखालील-मृवत्तकेिे अणंिम सामथ्यथ ठरविणे 
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(भारधारणक्षमतेिी समस्या) आवण उताराांच्या स्र्यैथलक्षणाांिा अभ्यास, या होत. मृवत्तकेतील उच्छेदकारी 
प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिे ज्ञान ह्या समस्या सोडविण्यास परेुसे होते. मृवत्तकेच्या विरूपतेिर वििवक्षत बांधने 
लादलेली नसतील, तर उच्छेदकालीन विकृती वििारात घेण्यािी आिश्यकता उरत नाही. अशा बांधनािे 
उदाहरण म्हणून पाश्वीय आधाराच्या एखाद्या भागािी स्र्ानाांतर करण्यािी अक्षमता, हे साांगता येईल. जरी 
अशी बांधने असली, तरीही त्याांिा वििार स्रू्लमानाने केल्यास भागते आवण तदनुिांवगक विकृतीच्या 
मात्रात्मक विश्लेिणािा प्रयत्न करण्यािी आिश्यकता नसते. 

 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक समस्याांमध्ये मवृत्तकेच्या स्ितःच्या िजनामुळे ककिा उपरस्र् िास्तूांच्या 

िजनासारख्या बाह्य बलाांमुळे वनमाण होणाऱ्या विरूपतेिा वििार केला जातो. अिसीदनविियक सिथ 
समस्या ह्या प्रकारात मोडतात. ह्या समस्या सोडविताना मृवत्तकेच्या बाबतीतील प्रवतबल आवण विकृती 
याांमधील सांबांधािे ज्ञान आपणास असले पावहजे; परांतु उच्छेदाप्रत नेणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती समस्येच्या 
विश्लेिणात उपस्स्र्त होत नाही. 

 
एखाद्या मवृत्तकाराशीतील वििवक्षत कबदुस्र्ानी नम्यतेिी अिस्र्ा वनर्ममणारी भारलक्षणे ि 

आधारलक्षणे ठरविण्यािी समस्या उपरोक्त दोन समस्याप्रकाराांच्या मधल्या प्राांतात पडते. या 
समस्याप्रकारात स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ आवण उच्छेदकारक प्रवतबलपवरस्स्र्ती, ही दोन्हीही 
वििारात घ्यािी लागतात. मूळ अिस्रे्पासून वनघनू नम्यताजन्य विसपथण घडून येऊन अांवतम उच्छेदाप्रत 
होणाऱ्या सांक्रमणास िधथमान उच्छेदवक्रया असे म्हणतात. 

 
वनसगात प्रत्येक मवृत्तकेतील पोकळी अांशतः ककिा पूणथतः जलयुक्त असते. हे जल स्स्र्र असेल, 

तर स्र्ैयथ आवण विरूपता एतविविियक समस्या सोडविण्याच्या पद्धती ि साधारणतः घनपदार्ांच्या 
बलविज्ञानातील तत्सम समस्या सोडविण्याच्या पद्धती ह्या तत्त्ितः एकि असतात. या उलट, मृवत्तकेतील 
पोकळीतून पाणी वझरपत असेल, तर मृवत्तकेतील या रांध्रस्स्र्त पाण्यातील प्रवतबलपवरस्स्र्ती प्रर्म वनवित 
केल्याविना अशा समस्याांिा उलगडा होऊ शकत नाही. अर्ाति अशा प्रकरणी घनपदार्ांिे बलविज्ञान 
आवण व्यािहावरक िलिलशास्त्र या दोहोंिे साहाय्य घेणे भाग पडते (प्रकरणे १२ ते १५). 
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प्रकरि २ 
 

मृणिकांिील उच्छेदकारक प्रणिबल-पणरस्स्ििी 
 

५. लंबणदक् प्रणिबल आणि काियणनक सामर्थयय यािंील संबंध : 
या ग्रांर्ात प्रणिबल ही सांज्ञा, मृवत्तकाराशीच्या छेदाच्या एकाांक के्षत्रािरील बल, या अर्ानेि केिळ िापरली 
आहे. समाकिथणयुक्त मवृत्तकाराशीच्या प्रत्येक छेदािरील ಲ हे लां बवदक् प्रवतबल आवण क हा एकाांक 
के्षत्रािरील तदनुिांवगक कातथवनक विरोध याांतील सांबांध खालील प्रयोगप्राप्त समीकरणाने व्यक्तविता येतो, 
असे साधारणतः मानले जाते. 

 
क = स + ಲ स्प ಖ [१] 

 
या वठकाणी ಲ हे दमनकारी प्रवतबल आहे. स या पदाने समाकिथण दाखविले जाते. ಲ िे मूल्य शनू्य 

असताना अनुभिास येणारा कातथवनक विरोध म्हणजे समाकिथण होय. या समीकरणास कूलोमप्रिीि 
समीकरि असे म्हणतात. समाकिथणहीन (स = ०) मृवत्तकाांच्या बाबतीत हे समीकरण पुढीलप्रमाणे माांडले 
जाते. 

 
क = ಲ स्प ಖ [२] 

 
उपरोक्त समीकरणाांतील स आवण ಖ याांिी मूल्ये प्रयोग करून ठरविता येतात. त्यासाठी 

मृवत्तकेच्या समतल छेदािरील ಲ या लां बवदक् प्रवतबलाच्या वनरवनराळ्या मूल्याांनुसार वनमाण होणारा 
कातथवनक विरोध मोजािा लागतो. व्यिहारात आपल्याला मुख्यतः सांपृक्त अर्िा तत्सम मवृत्तकाांच्या 
कातथवनक विरोधाच्या बाबतीत स्िारस्य असते. सांपृक्त मृवत्तकेिरील प्रवतबलात बदल होताि वतच्यातील 
ओलाव्यातही बदल झाल्याविना राहत नाही. प्रवतबल-पवरस्स्र्तीतील वििवक्षत बदलामुळे ओलाव्यात 
घडून येणाऱ्या बदलािी गती मृवत्तकेच्या पाझरक्षमतादी अनेक घटकाांिर अिलांबून असते. प्रवतबलातील 
बदलामुळे नमुन्यातील ओलाव्यात होणाऱ्या बदलास लागणाऱ्या कालािधीपेक्षा अवधक त्िरेने, शिेटी 
उच्छेदाप्रत नेणारी प्रवतबले प्रयोगातील नमुन्यास लािली असता, नमुन्यािरील ಲ या लां बवदक् प्रवतबलािा 
काही अांश, उच्छेदक्षणी रांध्रस्र् जलात उत्पन्न होणाऱ्या स्र्ैवतक जलदाबाने घेतला जातो. हा जलदाब 
म्हणजे रांध्रस्र् जल बाहेर टाकण्याच्या वक्रयेतील प्रिाह िालू ठेिण्यासाठी आिश्यक असलेले 
जलदाबावधक्य असते. वििवक्षत ಲ पैकी वकती अांश रांध्रस्र् जलाने घेतला जाईल हे प्रयोगातील 
पवरस्स्र्तीिर अिलांबनू असते. तेव्हा या उदाहरणात स आवण ಖ या दोहोंिी मूल्ये केिळ मृवत्तकेिे गुणधमथ 
आवण प्रयोगपूिथ अिस्र्ा याांिरि नव्हे, तर नमुन्यािर प्रवतबल लािण्यािी गती, मृवत्तकेिा पाझरगुण आवण 
आकारमान या गोष्टींिरही अिलांबून असतात. अशा प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या ಖ या कोनास काियणनक 
णिरोधाचा कोन असे म्हणतात. विक्कण मवृत्तकाांच्या बाबतीत या कोनािे मूल्य २०° (अपिादात्मक 
उदाहरणात अवधक) तसेि विस्कवळत ि सांपृक्त िालुकाांच्या बाबतीत ३५° या मयादाांपयंत असू शकते. 
दुसऱ्या शबदाांत साांगाियािे, तर कोणत्याही मृवत्तकेच्या बाबतीत ಖ या कोनास एकि वनवित मूल्य देता येत 
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नाही, असे म्हणाि ेलागेल; कारण ते मृवत्तकेिे स्िरूप आवण मूळ अिस्र्ा या व्यवतवरक्त अन्य गोष्टींिर 
अिलांबून असते. 

 
उलटपक्षी, प्रयोगातील नमुन्यािर प्रवतबले पुरेशा सािकाश गतीने कारक झाली, तर कातथवनक 

पृष्ठािरील उच्छेद–क्षणािे लां बवदक् प्रवतबल ಲ जिळजिळ पूणथतः कणाांकणाांतून सांक्रवमत होते. या 
प्रकारच्या प्रयोगाांना णिलंणबि काियणनक प्रयोग असे म्हणतात. अशा प्रयोगाांत कातथवनक गती काय असािी, 
हे मृवत्तकेच्या पाझरगुणानुसार ठरिाि ेलागते. 

 
कारक प्रवतबले पूणथपणे कणाांकणाांतून सांक्रवमत होतील, अशा पद्धतीने वििवक्षत घनतेच्या 

िालुकेिर कातथवनक प्रयोग केला असता आपल्याला असे आढळते की, क = ಲ स्प ಖ या समीकरणाने 
व्यक्त होणारा कातथवनक विरोध प्रवतबलातील बदलाांच्या उच्छेदपूिथ िैवशष्ट्याांिर अिलांबून नसतो. उदा॰ 
नमुन्याच्या एकाांक के्षत्रािरील भार प्रयोगापूिी दर िौ. फुटास ० ते १ टन असा क्रमाक्रमाने िाढविला काय 
ककिा प्रर्म ० ते ५ टनाांपयंत िाढिनू नांतर एका टनािर आणला काय, दोन्हीही पवरस्स्र्तीतील कातथवनक 
विरोधाांत काहीि फरक वदसून येत नाही. उच्छेदक्षणी नमुन्यािरील प्रवतबल जोिर दर िौ. फुटास १ टन 
आहे, तोिर दोन्ही पद्धतीत क या कातथवनक विरोधािे मूल्य तेि राहते. यािाि अर्थ असा की, क हा 
कातथवनक विरोध, सांभाव्य कातथवनक पृष्ठािरील लां बवदक् प्रवतबलािरि पूणथत्िाने अिलांबून असतो. अशा 
प्रकारच्या कातथवनक विरोधास घषयिजन्य णिरोध असे म्हणतात. ಖ िे तदनुिांवगक मूल्य म्हणजे अिंगयि 
घषयिकोन होय. स्र्ापत्य-समस्याांत अनुभिास येणाऱ्या दाबमूल्याांच्या कके्षत, िालुकेच्या अांतगथत 
घिथणकोनािे मूल्य प्रायः स्र्ायी असते, असे व्यािहावरक दृष्ट्या समजता येईल. हे मूल्य िालुकेिे स्िरूप 
आवण वतिी मूळ घनता याांिर अिलांबून असते. ३०° ि ५०° ह्या त्या मूल्याच्या परमसीमा होत. एखाद्या 
िालुकेिा घनतम अिस्रे्तील आवण अवत विस्कवळत अिस्रे्तील अांतगथत घिथणकोन याांतील अांतर १५° 
इतके मोठे असू शकते. 

 
मृवत्तकाविियक समस्याांिे सांशोधन करणाऱ्या पवहल्या काही सांशोधकाांिा साधारणतः असा 

समज होता की, िाळूिा अांतगथत घिथणकोन आवण पवरच्छेद ३ मध्ये िर्मणलेला विरामकोन हे एकि 
असतात; परांतु िर विशद केल्याप्रमाणे िालुकेिा अांतगथत घिथणकोन बऱ्याि अांशी वतच्या मूळ 
घनतेिर अिलांबून असतो, ही एक प्रयोगवसद्ध गोष्ट आहे. तर्ावप, शुष्ट्क िालुकेच्या विरामकोनािे 
मूल्य मात्र प्रायः स्र्ायी असते आवण स्रू्लमानाने ते िालुकेच्या अवत विस्कवळत अिस्रे्तील 
अांतगथत घिथणकोनाच्या मूल्याइतके असते. समाकिथणयुक्त मृवत्तकाांिा विरामकोन पवरच्छेद ४ मध्ये 
दशथविल्याप्रमाणे उताराच्या उांिीिर अिलांबून असला, तरी काही पाठ्यपसु्तकाांतून अशा 
मृवत्तकाांच्या विरामकोनाच्या मूल्याांिीदेखील यादी वदलेली असते. 
 
स्र्ैयथविियक गवणताच्या सांदभात जेव्हा समीकरण २ िापरले असेल, तेव्हा ಖ हे पद िालुकेिा 

अांतगथत घिथणकोन दशथविते. या ग्रांर्ात हा प्रघात वनरपिादपणे पाळला जाईल. 
 
समाकिथणयुक्त मृवत्तकाांिर केलेल्या विलां वबत कातथवनक प्रयोगाांिी फवलते सामान्यतः खालील 

समीकरणाने पुरेशा अिूकपणे व्यक्तविता येतात. 
 

क = स + ಲ स्प ಖ 
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ಲ स्प ಖ हे पद घिथणजन्य विरोधाच्या व्याख्येत बसते ककिा नाही, म्हणजेि ಲ स्प ಖ हा विरोध 
पूणथतया ಲ या लांबवदक् प्रवतबलािर अिलांबून आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी आपण प्रयोगपूिथ ओलािा 
तोि ठेिनू वििाराधीन पदार्ािर दोन वनरवनराळे प्रयोग करू. एका प्रयोगात ಲ िे मूल्य शून्यापासून ಲ₁ 
पयंत िाढिनू तदनुिांवगक क₁ हा कातथवनक विरोध ठरि.ू दुसऱ्या प्रयोगात ಲ₁ पेक्षा पुष्ट्कळि अवधक 
असलेल्या ಲ₂ या दाबाखाली पदार्ािे प्रर्म दृढीभिन घडिू, नांतर तो ಲ₁ या मूल्याप्रत आण.ू नांतर 
विलां वबत प्रयोगाने तदनुिांवगक क’₁ हा कातथवनक विरोध ठरि.ू अांवतम दाबापेक्षा अवधक मूल्याच्या 
दाबाखाली एखादा नमुना अल्पकाळ ठेिणे, या प्रवक्रयेला पूियदृढीभिन असे म्हणतात. उपरोक्त 
प्रयोगािरून असे वदसून येईल की, पूिथदृढीभतू पदार्ािा क’₁ हा कातथवनक विरोध क₁ इतका ककिा 
अवधकही असण्यािा सांभि असतो. दोन्हींिे मूल्य एकि असेल, तर समीकरण १ मधील ಲ स्प ಖ हे पद 
घिथणजन्य विरोध दशथविते. तेव्हा या वठकाणी ಖ हा अांतगथत घिथणकोन आहे, असे मानणे समर्थनीय ठरते. 
या उलट, क’₁ िे मूल्य क₁ च्या मूल्यापेक्षा अवधक असेल, तर ಲ स्प ಖ या पदाने व्यक्तविलेल्या कातथवनक 
विरोधात दोन भाग आहेत, असे आपल्याला मानाि ेलागते. एक भाग घिथणजन्य विरोधािा आवण दुसरा ಲ 
िर अिलांबून नसणाऱ्या एका अन्य प्रकारच्या विरोधािा. पूिथदृढीभिनामुळे पदार्ात घडणारे विशिे 
उल्लेखनीय आवण स्र्ायी स्िरूपािे पवरितथन म्हणजे घनतेतील िाढ आवण ओलाव्यातील तदनुिांवगक घट हे 
होय. क’₁ िे मूल्य क₁ च्या मूल्यापेक्षा प्रकिाने अवधक असेल, तर आपल्याला नेहमी असे आढळते की, 
तदनुिांवगक ओलािा क₁ च्या सांदभातील ओलाव्यापेक्षा कमी असतो. एखाद्या विक्कण मातीतील मूळ 
ओलािा घटत गेल्यास, त्या प्रमाणात समीकरण १ मधील स िे मूल्य िाढत जाते, असाही अनुभि येतो. 
त्यामुळे बहुतेक प्रकरणाांत आपण पढुील वनष्ट्किथ काढल्यास तो समर्थनीय ठरतो. जर क’₁ िे मूल्य क₁ च्या 
मूल्यापेक्षा प्रकिाने अवधक असेल, तर समीकरण १ मधील ಲ स्प ಖ या पदाने व्यक्त होणाऱ्या विरोधात दोन 
घटक असून त्याांतील प्रत्येकामागिे प्राकृवतक कारण िगेळे असते. पवहला घटक म्हणजे ಲ या लां बवदक् 
प्रवतबलािारे वनर्ममले गेलेले घिथण होय आवण दुसरा म्हणजे ओलाव्यातील घटीमुळे उत्पन्न झालेली 
समाकिथणातील िाढ होय. ही घट नमुन्यािरील दाब शून्यापासून ಲ मूल्यापयंत िाढत असताना झालेली 
असते. 

 
िरील विधान समीकरणरूपात पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

क = स + ಲ स्प ಖ = स + 
ಲ₁ + ಲ₃ 

. अ + ಲ स्प ಖण [३] 
२ 

 
येरे् ಲ₁ आवण ಲ₃ म्हणजे विलां वबत प्रयोगातील उच्छेदक्षणािी परममूल्याांिी प्रधान 

प्रवतबले असून अ हा एक प्रयोगप्राप्त गुणक आहे. कातथवनक विरोधातील ಲ स्प ಖण हा 

अांश वििवक्षत कबदूतून जाणाऱ्या पातळीच्या वदशनुेसार बदलतो; तर स आवण  

हे अांश मात्र कोणत्याही वदशते तेि राहतात. समाकिथणयुक्त मृवत्तकाांिा कातथवनक विरोध 
ठरविण्याच्या रूढ प्रायोवगक पद्धतीतून िरील समीकरण ३ मधील डािीकडील स आवण 
ಖ याांिीि मूल्ये केिळ प्राप्त होतात. ಖण आवण अ याांिी मूल्ये ठरविण्यासाठी आणखी 
विस्तृत सांशोधन कराि ेलागते; परांतु ते मृवत्तकाविज्ञानाच्या प्राांतात पडते. 



 

अनुक्रमणिका 

वनसगथतः गच्च असणाऱ्या िालुकेमध्ये क’₁ िे मूल्य साधारणतः क₁ च्या मूल्याच्या जिळपास असते. 
अशा पदार्ांच्या बाबतीत समीकरण १ मधील ಲ स्प ಖ च्या मूल्याने केिळ घिथणजन्य विरोध व्यक्त केला 
जातो. उलटपक्षी, विक्कण मृवत्तकेिरील प्रयोगाांत पूिथदृढीभतू नमुन्यािा वििवक्षत भाराखालील क’₁ हा 
कातथवनक विरोध त्याि भाराखालील क₁ या विरोधापेक्षा नेहमीि प्रकिाने अवधक असतो. म्हणून विक्कण 
मृवत्तकाांच्या बाबतीत समीकरण १ मधील ಖ या कोनाने, जरी त्यािे मूल्य विलां वबत कातथवनक प्रयोगाांनी 
ठरविलेले असले, तरी अांतगथत घिथणकोन ककिा विक्कण मवृत्तकाांना लाग ूपडणारा एखादा स्स्र्राांक, याांपकैी 
काहीि दशथविले जात नाही. प्रयोगपूिथ ओलािा वििवक्षत मूल्यािा ठेिनू विक्कण मृवत्तकेिरील विलां वबत 
प्रयोगमावलकेत नमुन्यािरील दाब शून्यापासून ಲ₁, ಲ₂ इ. विविध मूल्याांप्रत िाढविला असता, आपल्याला 
खालील समीकरण वमळते. 

 
क = स + ಲ स्प ಖ 

 
प्रयोगातील दाबापेक्षा अवधक दाबाखाली पूिथदृढीभतू झालेल्या त्याि विक्कण मृवत्तकेच्या नमुन्यािर 

केलेल्या दुसऱ्या प्रयोगमावलकेतून आपल्याला आणखी दुसरे समीकरण वमळते. ते असे : 
 

क = स’ + ಲ स्प ಖ’ 
 
येरे् स’ िे मूल्य स पेक्षा पुष्ट्कळि अवधक ि ಖ’ िे मूल्य ಖ पेक्षा पुष्ट्कळि कमी असते. म्हणून विक्कण 

मृवत्तकेच्या बाबतीत कूलोमप्रणीत समीकरण िापरताना स आवण ಖ याांिी या समीकरणातील मूल्ये म्हणजे 
सरळ रेिेच्या समीकरणातील दोन प्रयोगप्राप्त गुणाांक आहेत, ही गोष्ट आपण लक्षात ठेविली पावहजे. 
समाकिथण ही सांज्ञा केिळ ऐवतहावसक कारणासाठी ठेविली आहे. दृश्य समाकिथण या शबदसमूहािे सांवक्षप्त 
रूप म्हणून ती िापरली जाते. दृश्य समाकिथणाहून वभन्न असणारे ते सत्य समाकिथण होय. या सांजे्ञने 
कातथवनक विरोधातील ओलाव्यािरि अिलांबून असणाऱ्या अांशािा केिळ बोध होतो. या सत्य समाकिथणात 
कूलोमच्या समीकरणातील स िाि नव्हे तर ಲ स्प ಖ मधील बऱ्यािशा भागािा अांतभाि होतो. 
नामसादृश्यापलीकडे दृश्य समाकिथण आवण सत्य समाकिथण याांत काहीि सांबांध नाही. 

 
दृश्य समाकिथण आवण सत्य समाकिथण ह्या दोहोंतील भेदािी कल्पना येण्यासाठी 

दृढीकरणानुसार ज्यािे समाकिथण िाढत जाते, अशा पदार्ािा पनु्हा वििार करू. अशा 
पदार्ािरील कातथवनक प्रयोगमावलकेतून पुढील समीकरण वमळते. 

 
क = स + ಲ स्प ಖ 

 
तसेि या पदार्ाच्या कातथवनक विरोधातील कोणता भाग समाकिथणजन्य आहे, यािा शोध 

घेताना आपल्याला पूिोक्त समीकरण ३ प्राप्त होते, ते असे— 
 

क = स + 
ಲ₁ + ಲ₃ 

अ + ಲ स्प ಖण 
२ 
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िरील दोन समीकरणाांिी तुलना केल्यास असे वदसते की, सत्य समाकिथणािे मूल्य स हे 
नसून ते पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

सस = स + 
ಲ₁ + ಲ₃ 

. अ 
२ 

 
विक्कण मृवत्तकेिरील एकूण दाब जर कणाांकणाांतून सांक्रवमत होत असेल, तर सत्य 

समाकिथणािे मूल्य दृश्य समाकिथणाच्या मूल्यापेक्षा कधीि कमी नसते. 
 

समीकरण १ मधील ಲ स्प ಖ शून्य असेल, तर आपल्याला पुढील समीकरण प्राप्त होते. 
 

क = स [४] 
 
द्रिाांिे बाबतीत स आवण ಖ या पदाांिी मूल्ये शनू्य असतात यािाि अर्थ असा की, 
 

क = ० [५] 
 

६. काययसाधक आणि उदासीन प्रणिबले : 
के्षत्रातील प्रत्येक सूक्ष्मकणयुक्त मृवत्तकेतील पोकळी अांशतः ककिा पूणथतः जलयुक्त असते. आपण सांपृक्त 
मृवत्तकेिा छेद घेतला, तर तो अांशतः घनरूप कणाांतून आवण अांशतः पाण्यातून जातो. या िस्तुस्स्र्तीच्या 
प्राकृवतक पवरणामाांिे वनरूपण करण्यासाठी आकृती १ मध्ये दाखविलेला प्रयोग वििारार्थ घेऊ. 

 

 
आकृिी १ : काययसाधक आणि उदासीन प्रणिबल यािंील भेद दाखणििारे उपकरि. 

 
या आकृतीत पात्राच्या तळाशी बसलेल्या समाकिथणहीन मृवत्तकेच्या र्रािा छेद दाखविलेला आहे. 

प्रयोगारांभी मुक्त पाण्यािी पातळी मृवत्तकेच्या पृष्ठभागालगत आहे असे गृहीत धरले आहे. तसेि हा र्र 
इतका बारीक आहे की, या अिस्रे्त पप या पातळीच्या िर असलेली मृवत्तका आवण पाणी याांच्यामुळे वनमाण 
होणारे प्रवतबल दुलथ वक्षता येईल. पाण्यािी पातळी मूळ पातळीपासून चज इतक्या उांिीिर नेली असता, पप 
पातळीिरील शून्यित् असलेल्या लां बवदक् प्रवतबलािे मूल्य पयंत िाढते. येरे् घज ही पाण्यािी घनता आहे. 
मृवत्तकेच्या र्रातून घेतलेल्या प्रत्येक वक्षवतजसमाांतर छेदािर, हे दमनकारी प्रवतबल शून्यापासून ಲ पयंत 
िाढलेले असूनसुद्धा ते मृवत्तकेच्या र्रात मोजण्याइतपत दमन वनमाण करू शकत नाही. याऐिजी चज घज 
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याि मूल्यािा दाब, मृवत्तकार्राच्या पृष्ठभागािर वशशािा गोळा ठेिनू लािला, तर त्यामुळे र्रािे बऱ्याि 
प्रमाणात दमन होते. प्रयोगात योग्य ते फेरफार करून असेही दाखविणे शक्य आहे की, पात्रातील 
जलपषृ्ठाच्या स्र्ानािा मृवत्तकेच्या क या कातथवनक विरोधािर काहीि प्रभाि पडत नाही. परांतु अशा 
जलदाबाइतक्याि मूल्यािा घनरूप उपरस्र् भार मात्र अशा विरोधात बरीि िाढ करतो. सांपृक्त 
मृवत्तकेतील दमनकारी प्रवतबल, ज्याांिे प्राकृवतक पवरणाम फार वभन्न आहेत, अशा दोन घटकाांिे बनलेले 
असते, असा वनष्ट्किथ या ि अशाि इतर प्रयोगाांिरून काढािा लागतो. 
 

ಲ = चज घज 
 

जलदाबाइतके मूल्य असलेला जो एक घटक असतो, तो दमन घडिीत नाही ककिा कातथवनक 
विरोधातही िाढ करीत नाही. या घटकास उदासीन प्रणिबल, उज, [उदासीन प्रवतबल म्हणजे पाण्यातील खरा दाब नव्हे हे 
या व्याख्येिरून स्पष्ट होईल. त्यात िातािरणाच्या िजनामुळे वनमाण होणारा दाब समाविष्ट होत नाही, हे त्यािे कारण आहे. जेव्हा आपल्याला 
पाण्यातील प्रत्यक्ष दाब वकती आहे, हे जाणून घ्याियािे असेल, उदा॰ प्रकरण १४ मधील केशाकिथणविियक वसद्धाांतामध्ये, तेव्हा उदासीन 
प्रवतबलात िातािरणािा दाब वमळविला पावहजे.] म्हणतात. त्यािे मूल्य पाण्यािी घनता घज आवण वििाराधीन 
कबदुस्र्ानी लािलेल्या जलस्तांभमावपकेत िढणाऱ्या पाण्यािी उांिी चज याांच्या गुणाकाराइतके असते. 
समीकरणरूपात हेि मूल्य पढुीलप्रमाणे माांडतात— 

 
उज = घज चज [१] 

 
चज या पदाने वििाराधीन कबदुस्र्ानािे दाब-संणचि दशथविले जाते. हे सांवित धन ककिा ऋण असू 

शकते. अर्ाति उज िे मलू्यही धन ककिा ऋण असू शकते. उज धन विन्हाांवकत असेल, तर त्यास 
रंध्रजलदाब म्हणण्यािा प्रघात आहे. 

 
एकूण प्रवतबल ಲ आवण उदासीन प्रवतबल उज याांतील फरक म्हणजे  हा ಲ मधील दुसरा घटक 

होय. 
 

 = ಲ – उज [२] 
 

त्यास काययसाधक प्रणिबल असे म्हणतात; कारण एकूण प्रवतबलातील दृढीभिन ककिा कातथवनक 
विरोधातील िाढ हे मापनीय पवरणाम घडिनू आणणारा असा हा घटक आहे. एिांि, एकूण लां बवदक् 
प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते. 

ಲ =  + उज [३] 
 
दांडगोलाकृती नमुन्यािर केलेल्या णत्रणदक् दमन-प्रयोगाि एकूण प्रवतबल आवण उदासीन प्रवतबल 

एकाि िळेी मोजणे शक्य असते. त्यामुळे अशा प्रयोगाांच्या साहाय्याने समाकिथणयुक्त मृवत्तकाांच्या बाबतीत 
प्रवतबल, विकृती आवण कातथवनक विरोध याांतील अन्योन्य सांबांधाांिर पडणाऱ्या रांध्रजलदाबाच्या प्रभािािे 
सांशोधन अवतशय अिूकपणे करता येते. 
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वत्रवदक् दमन-प्रयोगातील तत्त्ि आकृती २ मध्ये दाखविले आहे. सांपृक्त विक्कण मृवत्तकेच्या 
दांडगोलाकृती उभ्या नमुन्यािा छेद या आकृतीत दाखविला आहे. नमुन्याच्या माथ्यािर एक धातूिी िकती 
आहे ि तळाशी एक सस्च्छद्र दगडी िकती आहे. या िकतीतील पोकळी, झ या विमोिक झडपेशी सांपकथ  
साधू शकते. नमुन्यािा आवण सस्च्छद्र दगडािा बाह्य पषृ्ठभाग आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे एका जलाभेद्य 
िषे्टणाने झाकलेला आहे. नमुन्याच्या भोिती दाबयुक्त पाणी अर्िा तेल भरलेले आहे. हा दाब उपसयांत्र 
ककिा सांियपात्राच्या साहाय्याने कायम ठेिता येतो. जलाभेद्य आिरणािर कारक असणारा ಲ हा बाह्य 
स्र्ैवतक द्रिदाब नमुन्यािरही कारक होतो. तसेि नमुन्याच्या माथ्यािर अक्षवदशनेे ಲअ या एकाांक के्षत्रस्र् 
मूल्यािा आणखी एक दाब लािता येतो. बाहेरिा स्स्र्रद्रिदाब आवण अक्षवदशतेील दाब यामुळे नमुन्याच्या 
उभ्या अक्षाभोिती सममात्र असणारी प्रवतबलपवरस्स्र्ती वनमाण होते. म्हणून प्रयोगातील नमुन्याच्या प्रत्येक 
आडव्या छेदािर ಲ₁ = ಲ + ಲअ या मूल्यािे उभ्या वदशतेील प्रवतबल आवण प्रत्येक उभ्या छेदािर ಲ₂ = ಲ₃ 
= ಲ म्हणजेि बाह्य दाब, असे आडि ेप्रवतबल कारक होते. 

 
झ ही झडप बांद ठेिनू ककिा उघडी ठेिनू, अशा दोन प्रकाराांनी हा प्रयोग करता येतो. प्रयोग िालू 

असताना विक्कण मवृत्तकेतील ओलािा स्स्र्रमूल्य राहािा या उदे्दशाने पवहल्या प्रकारच्या प्रयोगमावलकेत 
आपण झ ही झडप बांद ठेि.ू झडपेच्या िर एक शीघ्रिेतन दाबमापक लािलेला आहे. या दाबमापकामुळे हे 
दाखविता येते की, नमुन्यािरील एकूण प्रवतबलपवरस्स्र्तीतील प्रत्येक बदलागवणक रांध्रजलदाबातही काही 
तरी बदल घडून येतो. तसेि नमुन्यािा कातथवनक उच्छेद होण्याच्या क्षणापूिी रांध्रजलदाब वकती होता, हेही 
मोजता येते. अशा प्रकारे प्रवतबल, विकृती, कातथवनक विरोध आवण रांध्रजलदाब याांतील अन्योन्य सांबांध 
दशथविणाऱ्या मावहतीिा एक सांि आपल्याला प्राप्त होतो. 
 

 
आकृिी २ : णत्रणदक् दमनप्रयोगाचें उपकरि. 

 
दुसऱ्या प्रकारच्या प्रयोग-मावलकेत आपण झडप झ ही उघडी ठेि.ू अशा प्रयोगाांत प्रत्येक िळेी 

रांध्रजलदाब जिळजिळ शून्यािर असताना ि नमुन्यातील ओलािा स्स्र्रमूल्याप्रत आल्यािरि विकृती 
मोजतात. या प्रयोगाांतून रांध्रजलदाब शून्य असताना वमळणाऱ्या प्रवतबल, विकृती ि कातथवनक विरोध 
याांतील अन्योन्य सांबांधािी मावहती देणारा दुसरा सांि आपल्याला वमळतो. 

 
दोन्ही प्रकारच्या प्रयोगमावलका (झडप बांद ठेिनू आवण उघडी ठेिनू केलेल्या) पुनः पुनः करण्यात 

आल्या आहेत. गाळयुक्त विक्कण मृवत्तकेिर केलेल्या, अशा दोन प्रयोगमावलकाांतून वमळालेली मावहती 
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एकत्र अभ्यासून रेंडूवलकने पुढील वनष्ट्किथ काढले (१९३७). नमुन्यातील उच्छेदकारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती 
आवण त्याच्या घनफळातील बदल या दोन्ही गोष्टी पूणथतः कायथसाधक प्रवतबलाांच्या महते्तिर अिलांबनू 
असतात. म्हणजेि विवशष्ट मलू्यािा एकूण दाब प्रस्र्ावपत केला असता होणारे प्राकृवतक पवरणाम हे केिळ 
एकूण दाब आवण रांध्रजलदाब याांतील फरकािर अिलांबून असतात. सांपृक्तािस्रे्तील िालुकेिर ककिा 
इतर कोणत्याही मवृत्तकेिर असे प्रयोग केले असता िरीलप्रमाणेि वनष्ट्किथ वनघतात. मृवत्तकेच्या 
पोकळीतील िायूच्या बुडबडु्याांिे अस्स्तत्ि केिळ विरूपणाच्या िगेािर पवरणाम करते. प्रयोगाच्या अांवतम 
वनष्ट्किांिर त्यािा पवरणाम होत नाही. म्हणून हे मान्य करणे भाग आहे की, मृवत्तकाांतील विकृती आवण 
उच्छेदकारी प्रवतबलपवरस्स्र्ती या दोन्ही गोष्टी केिळ खालील कायथसाधक प्रवतबलाांिरि अिलांबून 
असतात. 
 

₁ = ಲ₁ – उज 
[४] ₂ = ಲ₂ – उज 

₃ = ಲ₃ – उज 
 

उज या रांध्रजलदाबािा उच्छेदकारी प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर पडणारा प्रभाि असा वनणायक 
असल्यामुळे ५ (१) आवण ५ (२) या समीकरणाांनी वनर्मदष्ट होणाऱ्या उच्छेदलक्षणाांिा वििार करतानाही या 
दाबािी दखल घेणे आिश्यकि ठरते. 

 
िालुकेसारख्या समाकिथणहीन मृवत्तकाांिा कातथवनक विरोध ५ (२) या समीकरणाने व्यक्त होतो. 

पवर. ५ मध्ये या समीकरणािे विििेन करीत असता एका गोष्टीिर भर देण्यात आला होता. ती म्हणजे या 
समीकरणातील ಲ हे लां बरूप प्रवतबल कणाांकणाांतून व्यतीत होणारे प्रवतबल आहे, ही होय. असे प्रवतबल 
म्हणजेि कायथसाधक लां बरूप प्रवतबल होय. म्हणून ते समीकरण पुढीलप्रमाणे वलवहता येईल. 

 
क =  स्प ಖ 

 
येरे् ಖ हा अांतगथत घिथणकोन आहे आवण  स्प ಖ या पदाने व्यक्त होणारा विरोध हा शुद्ध घिथणजन्य विरोध 
आहे. असा घिथणजन्य विरोध कातथवनक पृष्ठािरील कायथसाधक लां बरूप प्रवतबलािरि केिळ अिलांबून 
असतो. तेव्हा एकूण लांबवदक् प्रवतबल ಲ असेल ि रांध्रजलदाब उज असेल, तर िालुकेिा कातथवनक विरोध 
पुढील समीकरणाने ठरविता येतो. 
 

क = (ಲ – उज) स्प ಖ [५] 
 
समाकिथणयुक्त पदार्ािर विलां वबत कातथवनक प्रयोग केला असता, आपल्याला कूलोमप्रणीत 

पुढील समीकरण प्राप्त होते. 
 

क = स +  स्प ಖ [६] 
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वनसगथतः गच्च झालेल्या िालुकाांच्या आवण तत्सम पदार्ांच्या बाबतीत  स्प ಖ या पदाने शुद्ध 
घिथणजन्य विरोध दशथविला जातो. तेव्हा  ऐिजी ಲ – उज वलवहण्यास काहीि प्रत्यिाय नाही. तसे करून 
पुढील समीकरण प्राप्त होते. 

 
क = स +(ಲ – उज) स्प ಖ [७] 

 
या उलट, विक्कण मृवत्तकाांच्या बाबतीत   स्प ಖ या पदात घिथणजन्य विरोध आवण ओलाव्यािर 

अिलांबून असणारा त्याांच्या बाबतीतील दुसरा एक विरोध या दोहोंिा अांतभाि होतो. (पवरच्छेद ५ पाहा.) हा 
दुसरा विरोध सरळपणे घसरपृष्ठािरील लां बरूप प्रवतबलािर अिलांबून नसल्यामुळे समीकरण ७ प्राप्त 
होण्यासाठी केलेले,  िे वठकाणी ಲ – उज हे पदाांतर विक्कण मृवत्तकाांच्या बाबतीत समर्थनीय ठरत नाही. 
विक्कण मवृत्तकेिर केलेल्या वत्रवदक् दमन-प्रयोगातील पवरस्स्र्तीसारख्या अवतशय मोजक्या प्रकरणात असे 
पदाांतर फारतर लागू पडते. एिढेि नव्हे, तर विक्कण मृवत्तकाांच्या बाबतीत उच्छेदक्षण समीप येत असताना 
रांध्रजलात वनमाण होणारा दाब ठरविणे आपल्याला क्वविति शक्य असते. या कारणाांस्ति विक्कण 
मृवत्तकाांिा सांबांध आला असता, स्र्ैयािे गवणत माांडताना लागणारी मावहती वमळविण्यासाठी सध्यातरी पढेु 
िर्मणलेली प्रायोवगक पद्धति केिळ उपलबध आहे. के्षत्रात दाब आवण वनस्सारणविियक ज्या अिस्रे्िे 
पयथिसान कातथवनक उच्छेदात होणे सांभाव्य असेल, तशी अिस्र्ा वनमाण करून विक्कण मृवत्तकेिर प्रयोग 
करणे आवण त्यातून प्राप्त होणारी स आवण ಖ याांिी मूल्ये समीकरणात िापरणे ही ती पद्धत होय. के्षत्रातील 
िस्तुस्स्र्ती प्रयोगात वनमाण करण्याच्या बाबतीत ज्या प्रमाणात यश वमळेल त्यािर मुख्यतः या पद्धतीिे यश 
अिलांबून असणार, हे उघड आहे. समीकरण ५ (१) मधील स आवण ಖ याांच्या मूल्याांिर प्रयोगातील 
पवरस्स्र्तीिा वकतपत पवरणाम होतो, यािे विििेन व्यािहावरक मवृत्तकाबलविज्ञानाच्या ग्रांर्ात केले जाईल. 

 
पुढील पवरच्छेदाांतून कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबलासाठी  हे विन्ह विपरीत समज टाळण्यासाठी 

आिश्यक असेल तेव्हाि केिळ िापरले जाईल. एरिी एकूण प्रवतबल वनदेशक ಲ या विन्हानेि कायथसाधक 
लां बवदक् प्रवतबल दशथविले जाईल. 

 
७. मोह रप्रिीि आकृिी आणि आदिय मृणिकािंील नम्य समिोलाची लक्षिे : 
एखाद्या नमुन्यास ಲ₂ = ಲ₃ एिढा आडिा दाब लािनू त्यािा उच्छेद करण्यासाठी आिश्यक असलेल्या ಲ₁ 
या उभ्या प्रवतबलािी महत्ता, आकृती २ मध्ये दाखविलेल्या वत्रवदक् दमनप्रयोगािरून आपल्याला कळते. 
हा उच्छेद एका वतरकस घसरपृष्ठािर होत असल्यामुळे या नमुन्यातून जाणाऱ्या वतरकस पृष्ठािरील 
प्रवतबलपवरस्स्र्ती जाणून घेण्यात आपल्याला स्िारस्य असते. आकृती ३ मध्ये एक नमुना दाखविला आहे. 
या नमुन्यातून जाणाऱ्या १-१ सारख्या प्रत्येक आडव्या छेदािर ಲ₁ मूल्यािे लां बवदक् प्रवतबल कारक आहे 
आवण कातथवनक प्रवतबल शनू्य आहे. व्यािहावरक बलविज्ञानातील प्रिवलत पवरभािेनुसार ज्या छेदािर 
कातथवनक प्रवतबलािा अभाि असतो, त्यािरील लां बवदक् प्रवतबलास प्रधान प्रणिबल असे म्हणतात. असा 
छेद म्हणजे एक प्रधान पृष्ठ होय. उपरोक्त नमुन्याच्या उभ्या छेदािरील लांबवदक् प्रवतबलािे मूल्य ಲ₂ = ಲ₃ 
असे आहे. अर्ाति त्यािर कातथवनक प्रवतबलािे मलू्य शून्यि असले पावहजे. अन्यर्ा, नमुन्याच्या 
समतोलासाठी आिश्यक अटींिी पूतथता होणार नाही; म्हणून ಲ₂ = ಲ₃ हे प्रवतबलसुद्धा प्रधान प्रवतबल 
आहे, असे ओघानेि येते. 
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ಲ₂ आवण ಲ₃ याांिी मूल्ये वभन्न असल्यास, समतोल साधण्यासाठी ಲ₁, ಲ₂ आवण ಲ₃ याांच्या वदशा 
परस्पराांना काटकोनात छेदतील, अशाि असल्या पावहजेत. प्रवतबलपवरस्स्र्ती कोणतीही असो, ज्यािर 
केिळ प्रधान प्रवतबलेि कारक आहेत, असे तीन प्रधानछेद कोणत्याही िस्तूच्या प्रत्येक कबदूतून घेणे 
नेहमीि शक्य असते. साध्या लां बरूप प्रवतबलाांपासून प्रधान लांबवदक् प्रवतबलाांिे िगेळेपण दशथविण्यािी 
आिश्यकता असेल, तेरे् प्रधान प्रवतबलाांिा वनदेश करण्यासाठी ಲ हे अक्षर अांकासह िापरले जाईल. 
यापकैी ಲ₁ या विन्हाने ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल दाखिनू ಲ₂ हे अक्षर ಲ₁ आवण ಲ₃ याांच्या दरम्यानच्या मूल्यािे 
प्रधान प्रवतबल दशथविण्यासाठी राखून ठेिले जाईल. 

 
ज्याांच्या छेदाांिे के्षत्रफळ स्स्र्र मूल्यािे आहे ि त्या छेदाांच्या बाह्य सीमा एकमेि वक्षवतजलांब 

पातळीशी लां बरूप आहेत, अशा एकसांध मवृत्तकाराशींिाि वििार मुख्यत्िकेरून मृवत्तकाबल-विज्ञानात 
केला जातो. या पातळीला समाांतर वदशते कापलेल्या प्रत्येक मृवत्तकाशकलािर कारक होणारी आांतवरक 
आवण बाह्य बले मूळ मवृत्तकाराशीिरील बलाांसारखीि असतात. शकलाच्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीत बदल 
घडून आला, तरीही शकलािी जाडी तीि राहते. व्यािहावरक बलविज्ञानात अशा तऱ्हेच्या विरूपत्िास 
पृष्ठीय णिरूपत्ि असे म्हणतात. पृष्ठीय विरूपत्िविियक समस्याांिा वििार करताना एका शकलाच्या बाजूांना 
समाांतरपणे कारक असणाऱ्या प्रवतबलाांिे सांशोधन केले तरी पुरे होते. 
 

 
आकृिी ३ : णत्रणदक् दमनप्रयोगािील मृणिकेची प्रणिबल-पणरस्स्ििी 

 
आ॰ ३ अ मधील नमुन्याच्या पप या कोणत्याही एका वतरकस छेदािरील प्रवतबले ठरविण्यासाठी 

एका लहान समपाश्वथ खांडाच्या (रेखाांवकत) समतोलासाठी आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांिा आपण वििार 
करू. मात्र अशा समपाश्वथ खांडािी एक बाजू या वतरकस छेदािर असली पावहजे आवण उिथवरत दोन बाजू 
ಲ₁ आवण ಲ₃ या प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशाांना समाांतर असल्या पावहजेत. वतरकस पृष्ठािा उतार ಗ या 
कोनाने व्यक्त होतो. ಲ₁ ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल ज्यािर कारक आहे, त्या १-१ या प्रधान छेदापासून अपसव्य 
वदशनेे ಗ कोन मोजला जातो. आपण असेही ठरि ूकी, दमनकारी प्रवतबले धन आहेत. आ॰ ३ आ मध्ये 
उपरोक्त समपाश्वथ खांड मोठ्या आकारात दाखविला आहे. या समपाश्वथ खांडाच्या समतोलासाठी पढुील 
गोष्टी आिश्यक आहेत. 

 
Σ आडिी बले = ಲ₃ ज्या ಗ. अब – ಲ ज्या ಗ. अब + ತ कोज्या ಗ. अब = ० आवण— 



 

अनुक्रमणिका 

Σ उभी बले = ಲ₁ कोज्या ಗ. अब – ಲ कोज्या ಗ. अब – ತ ज्या ಗ. अब = ० 
 
ही दोन्ही समीकरणे सोडिनू आपल्याला ಲ आवण ತ िी पढुील मूल्ये वमळतात. 
 

ಲ = ½ (ಲ₁ + ಲ₃) + ½ (ಲ₁ – ಲ₃) कोज्या २ ಗ [१] 
 

ತ = ½ (ಲ₁ – ಲ₃) ज्या २ ಗ [२] 
 
आकृती ३ मध्ये ಗ हा कोन ९०° पेक्षा लहान आहे. अशा उदाहरणात समीकरण २ मधील ತ हे 

कातथवनक प्रवतबल धन वमळते. तदनुिांवगक फलरूप प्रवतबल, ಲ या लां बवदक् प्रवतबलाच्या सांदभात सव्य 
वदशनेे वििवलत होते. ತ हे कातथवनक प्रवतबल धन असल्यामुळे तदनुिांवगक लांबवदक् आवण फलरूप 
प्रवतबल याांतील ಕ या कोनासही धन मूल्य देतात. 

 
समीकरण १ आवण २ मध्ये ಲ₁, ಲ₃ आवण ಗ याांना अांकात्मक मूल्ये देऊन ಲ आवण ತ या प्रवतबलाांिी 

मूल्ये ठरविता येतात. तर्ावप आ॰ ४ मध्ये दशथविलेल्या आलेखपद्धतीनेही ही मूल्ये ठरविता येतात. या 
रेखाकृतीत उ या उगमकबदूतून वनघणाऱ्या आडव्या अक्षािर उजव्या बाजूस दमनकारी प्रवतबले (धन) 
माांडतात, त्यामुळे ಕ या कोनािी धनमूल्ये आडव्या अक्षाच्या िरील बाजूस येतात. आडिा अक्ष प्रधान 
प्रवतबलासाठी राखून ठेिला जातो, कारण तदनुिांवगक कातथवनक प्रवतबल शनू्य असते. आ॰ ३ अ मधील 
प्रधान पातळी १-१ शी ಗ कोन करणाऱ्या वतरकस पातळीिरील ಲ (समी. १) आवण ತ (समी. २) याांिी मूल्ये 
ठरविण्यासाठी आ॰ ४ मध्ये दाखविलेली पुढील कृती करू. 

 
प्रर्म उ-३ = ಲ₃, ि उ-१ = ಲ₁ स्र्ावपत करू. १ ते ३ म्हणजेि ಲ₁ – ಲ₃ या अांतराच्या मध्यािर म 

हा कें द्रकबदू ठरिनू १-३ या व्यासािे ितुथळ काढू. नांतर म पासून म-१ रेिेशी २ ಗ कोन करणारी पम रेिा 
काढू. भवूमवतवनयमानुसार प या कबदूच्या भजुा आवण कोटी याांिी मूल्ये म्हणजेि अनुक्रमे ಲ (समी. १) हे 
लां बवदक् प्रवतबल आवण ತ हे कातथवनक प्रवतबल (समी. २) याांिी मूल्ये होत. तसेि उप हे अांतर म्हणजे 
वतरकस छेदािरील (आ. ३) फलरूप प्रवतबलािे मूल्य होय. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ४ : प्रणिबल ििुयळाच्या साहाय्याने प्रणिबले ठरणिण्याची आलेख पद्धि. 

 
उपरोक्त ितुथळाच्या अधथ-पवरघािरील कोणत्याही कबदूिे सहवनदेशक १-१ (आ. ३ अ) या प्रधान 

वदशशेी ९०° पेक्षा लहान मलू्यािा ಗ कोन करणाऱ्या विवशष्ट छेदाच्या सांदभातील दोन प्रवतबल-घटक 
दशथवितात. याि पद्धतीने खालच्या अधथपवरघािरील कबदूिे सहवनदेशक १-१ या प्रधान वदशशेी ९०° पेक्षा 
अवधक मूल्यािा ಗ कोन करणाऱ्या छेदाच्या सांदभातील दोन प्रवतबल-घटक दशथवितात. अर्ाति आ. ४ 
मधील १-३ व्यासािे ितुथळ म्हणजे समीकरणे १ ि २ याांनी वनवित होणाऱ्या सिथ कबदूांिा पर् होय. म्हणून 
त्यास प्रणिबल-ििुयळ हे नामावभधान रूढ आहे. 

 
एखाद्या विस्तीणथ मृवत्तकाराशीतील (आ. ५ अ) ठ ह्या कबदुस्र्ानाच्या ಲ₁ ि ಲ₃ या प्रधान 

प्रवतबलाांच्या महत्ता आवण वदशा ज्ञात असल्यास, त्या कबदूतून जाणाऱ्या ि यदृच्छया वनिडलेल्या पप या 
पृष्ठािरील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती जाणून घेण्यासाठी आ. ४ मध्ये विशद केलेली पद्धत िापरता येते. प प पृष्ठ 
१-१ या प्रधान पषृ्ठास (आ. ५ अ) ಗ कोन करून छेदीत असेल, तर आ. ५ आ. मध्ये दाखविलेल्या प्रवतबल-
ितुथळािरील प या कबदूच्या सहवनदेशकाांनी पृष्ठ पप िरील प्रवतबलाांिी मूल्ये ठरविता येतात. म-१ या रेिेशी 
अपसव्य वदशनेे २ ಗ कोन करून काढलेल्या रेिेिा आवण पवरघािा छेदनकबदू म्हणजे प होय. तर्ावप ಗ 
ककिा २ ಗ हे कोन आकृतीत स्स्र्त न करताही खालील कृतीिा अिलांब करून प कबदूिे स्र्ान वनवित 
करता येते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ५ : धु्रि-पद्धिीने प्रणिबले ठरणिण्याची आलेखकृिी. 

 
आ. ५ (अ) मधील १-१ या प्रधान छेदाला समाांतर अशी रेिा १ मधून (आ. ५ आ) काढा. ही रेिा 

ितुथळाला धु्र कबदूत छेदील. नांतर धु्र या कबदूतून आ. ५ अ मधील पप या रेिेला समाांतर रेिा काढा. ती धु्र-१ 
या रेिेशी ಗ कोन करील. भवूमतीच्या वनयमानुसार प-म-१ या कोनािे मूल्य ಗ च्या दुप्पट असते. अर्ाति 
ही रेिा प्रवतबल-ितुथळास प या कबदूमध्येि छेदील. या कबदूच्या सहवनदेशकाांिारे आ. ५ अ मधील प-प या 
वतरकस पृष्ठािरील प्रवतबलमूल्ये वमळतील. यदृच्छया घेतलेल्या कोणत्याही पृष्ठािरील प्रवतबलाांिी मूल्ये, 
स्ितःच्या सहवनदेशकाांनी व्यक्त करणाऱ्या कबदूिे, या ितुथळािरील स्र्ान या साध्या भवूमतीवसद्ध सांबांधामुळे 
वनवित करणे शक्य होते. धु्र या कबदूतून काढलेली ि वििाराधीन पृष्ठाला समाांतर असलेली रेिा ितुथळास 
जेरे् छेदते, तेि या कबदूिे स्र्ान होय. धु्र या कबदूला रेखाकृतीिा धु्रि असे म्हणतात आवण तो 
दाखविण्यासाठी लहान दुहेरी ितुथळािे विन्ह िापरतात. 

 
या कृतीिे तत्त्ि साररूपात खालील विधानाने साांगता येईल. आ. ५ आ मधील प्रवतबल 

ितुथळािरील प सारखा प्रत्येक कबदू आ. ५ अ मधील ठ कबदूतून जाणाऱ्या एका विवशष्ट पृष्ठािरील प्रवतबल-
पवरस्स्र्ती दशथवितो. उदा॰ प हा कबदू प-प या छेदािरील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दशथवितो. प्रवतबल-ितुथळािर 
असे अनेक कबदू घेऊन त्या प्रत्येकातून आ. ५ अ मधील तदनुिांवगक पृष्ठाला समाांतर रेिा काढली असता, 
अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या सिथ रेिा या ितुथळाला धु्र या एकाि धु्रिकबदूत छेदतात. म्हणून 



 

अनुक्रमणिका 

प्रवतबलितुथळािरील कोणत्याही एका कबदूला अनुिांवगक असलेल्या पृष्ठािी वदशा जर माहीत असेल, तर 
त्या कबदूतून या पृष्ठाला समाांतर रेिा काढून धु्रिस्र्ानािी वनविती करता येते. 

 
वििाराधीन पदार्ाच्या प्राकृवतक गुणधमांविियीिे कोणतेि गृहीत िरील विििेनात समाविष्ट 

झालेले नसल्यामुळे आकृती ४ आवण ५ याांच्या साहाय्याने विशद केलेली आलेख-पद्धत कोणत्याही 
पदार्ािे बाबतीत लागू होते, मग ಲ₁ आवण ಲ₃ या प्रवतबलाांमध्ये उज या रांध्रजलदाबािा समािशे झालेला 
असो िा नसो. 

 
आ. ४ ि ५ मध्ये विशद केलेल्या प्रवतबल-ितुथळ पद्धतीच्या िापरािे मृवत्तकाबलविज्ञानातील सिांत 

महत्त्िािे उदाहरण म्हणजे पुढील समस्या सोडविण्यासाठी केलेला उपयोग हे होय. ही समस्या अशी : 
आपल्याला परम मूल्याच्या प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशा ि त्याांपकैी एकािी महत्ता माहीत आहे. तसेि 
कातथवनक प्रयोगाांच्या फवलताांिरून हेही ज्ञात आहे की, कोणत्याही एका छेदािरील कातथवनक प्रवतबलाांच्या 
मूल्याांनी कूलोमप्रणीत 
 

क = स + ಲ स्प ಖ ५ (१) 
 
या समीकरणािी पूती करताि मृवत्तकेिा कातथवनक उच्छेद होतो. 

 
परम मूल्याच्या दुसऱ्या प्रधान प्रवतबलािी महत्ता आता आपल्याला ठरिायिी आहे. 
 
समीकरण ५ (१) िा अिलांब केल्यामुळे या सिथ विििेनात प्रर्मि एका प्रयोगवसद्ध भागािा आपण 

समािशे करीत आहोत. तेव्हा या समीकरणाशी वनगवडत असलेली गृहीते फार काळजीपूिथक तपासली 
पावहजेत. सिथप्रर्म या वठकाणी हे गृहीत धरले आहे की, आकृतीच्या पातळीशी लां बरूप असणाऱ्या ಲ₂ या 
मध्यम प्रधान प्रवतबलाच्या कोणत्याही मूल्यास िरील समीकरण लागू पडते (आ. ६ अ). हे विधान प्रत्यक्ष 
अनुभिाशी बऱ्याि प्रमाणात सुसांगत आहे. तसेि पढुील वििरणात हेही गृहीत धरणे आपल्याला भाग पडते 
की, समीकरण ५ (१) मधील स आवण ಖ या पदाांिी मूल्ये ठ या कबदूतून जाणाऱ्या प्रत्येक पृष्ठािर तींि 
आहेत. या महत्त्िपूणथ गृहीताच्या बाबतीत िालुकेसारखा समाकिथणहीन पदार्थ आवण विक्कण मृवत्तकेसारखा 
समाकिथणयुक्त पदार्थ याांत भेद केला पावहजे. िालुकेिा कातथवनक विरोध पुढील समीकरणाने व्यक्त होतो. 

 
क = ಲ स्प ಖ ५ (२) 

 
येरे् ಲ हे कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबल आवण ಖ हा अांतगथत घिथणकोन आहे. िरील समीकरण आवण 
िस्तुस्स्र्ती यात सुसांिाद असतो, असा आपला अनुभि असल्यामुळे उपरोक्त गृहीत केव्हाही सयुस्क्तक 
आहे. त्यामुळे समीकरण ५ (२) िर आधारलेल्या सैद्धाांवतक ऊहापोहातून काढलेले वनष्ट्किथ कोणत्याही 
व्यािहावरक उवद्दष्टासाठी पुरेसे अिूक ठरतात. 

 
विक्कण मृवत्तकेिा कातथवनक विरोध खालील समीकरणाने व्यक्त होतो. 
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क = स + ಲ स्प ಖ ५ (१) 
 

येरे् ಲ हे कायथसाधक ककिा एकूण लांबवदक् प्रवतबल आहे; आवण ಖ हा कातथवनक विरोधािा कोन आहे. ಲ 
स्प ಖ या पदात दोन घटक असतात, हे पवर॰ ५ मध्ये दाखविले आहेि. केिळ ಲ या लां बवदक् प्रवतबलाच्या 
मूल्यािर अिलांबून असणारा घिथणजन्य विरोध हा एक घटक. वििवक्षत कबदूतून जाणाऱ्या वभन्न वभन्न पृष्ठाांिर 
त्यािी मूल्ये वभन्न असतात. ಲ स्प ಖ या पदािा ओलाव्यािर अिलांबून असणारा असा जो दुसरा घटक 
असतो, तो मात्र या सिथ पृष्ठाांिर सारखाि असतो. त्यामुळे समीकरण ५ (१) मधील स्प ಖ या पदािे मूल्य 
वििवक्षत कबदूतून जाणाऱ्या पृष्ठाच्या वदशिेर अिलांबून नाही, हे गृहीत विक्कण मृवत्तकाांच्या बाबतीत स्रू्ल 
मानानेसुद्धा ग्राह्य मानता येत नाही. तरीही विियािी माांडणी सोपी कराियािी असेल, तर ते टाळता येत 
नाही. या गृहीतामुळे उद भिणाऱ्या दोिाांिे स्िरूप आवण महत्त्ि याांिी ििा या पवरच्छेदाच्या शिेटी 
र्ोडक्यात केली जाईल. 
 

 
आकृिी ६ : आदिय नम्य पदािांच्या बाबिीिील मोह रच्या भंजन-णसद्धािंाची आलेखात्मक माडंिी 

(मोह रची रेखाकृिी). [आकृती ६ (आ) मध्ये ह्या ‘⊚’ हे ‘⊚ धु्र’ असे िािािे] 
 
या विििेनाच्या प्रारांभीि असे गृहीत धरले होते की, ಲ₁ आवण ಲ₃ या परम मूल्याांच्या प्रधान 

प्रवतबलाांच्या वदशा आवण त्याांपैकी एकािे मूल्य ज्ञात आहे ि विवशष्ट कबदुस्र्ानी (आकती ६ अ मधील ठ) 
कतथवनक उच्छेदािी लक्षणे उद भिण्यासाठी आिश्यक असे दुसऱ्या प्रधान प्रवतबलािे मूल्य आवण तदनुरूप 
घसरपृष्ठाांिी वदशा या दोन गोष्टी ठरविणे, ही आपल्या पुढिी समस्या आहे. आकृती ६ अ मध्ये प्रधान पृष्ठे १-
१ आवण ३-३ या रेिाांनी दाखविली आहेत. या रेिा नेहमी एकमेकीस काटकोनात छेदतात. प्रवतबल-
वनदेशक रेखाकृतीतील (आ. ६ आ) भ ॰भ आवण भ ॰भ₁ या सरळ रेिाांनी समीकरण ५ (१) दशथविले जाते. 
या दोन रेिाांना भंजन-रेषा असे सामान्यतः म्हटले जाते. या रेिा क्ष अक्षाशी ಖ कोन करून वनघतात ि य 
अक्षाला उगमकबदू उ पासून स अांतरािर छेदतात. 
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उपरोक्त समस्या सोडविण्यासाठी एिढे लक्षात ठेिले तरी पुरेसे आहे की, ಲ₁ िे मूल्य ज्ञात 
असल्यास आकृती ६ अ मधील ठ कबदूतून जाणाऱ्या कोणत्याही पृष्ठािरील प्रवतबलाांिी मूल्ये, आकृती ६ आ 
मधील प्रवतबल-वनदेशक रेखाकृतीत १ या कबदूतून जाणाऱ्या कोणत्याही एका प्रवतबल-ितुथळािरील 
तदनुिांवगक कबदूच्या सहवनदेशकाांनी दशथविली जातात. त्यासाठी अर्ाति उ-१ = ಲ₁ असले पावहजे. 
अज्ञात प्रवतबल ಲ₃ हे कवनष्ठ प्रधान प्रवतबल आहे, असे गहृीत धरल्यामुळे तदनुिांवगक प्रवतबल-ितुथळ १ या 
कबदूच्या डाव्या बाजूस स्स्र्त असणार. आकृती ६ अ मधील ठ या कबदुस्र्ानाच्या प्रवतबलाांिी मूल्ये 
दाखविणारे प्रवतबल-ितुथळ भ ॰भ आवण भ ॰भ₁ (आ. ६ आ) या भांजनरेिाांना छेदत नसेल, तर या रेिाांनी 
दशथविलेली उच्छेदकारी प्रवतबल-मूल्ये ज्यास लागू होतील, असे कोणतेि पृष्ठ ठ या कबदूतून जाणार नाही. 
उलटपक्षी, आकृती ६ आ मधील १-३’ या व्यासािरील ितुथळाप्रमाणे एखादे ितुथळ भांजनरेिाांना छेदून 
गेल्यास त्याच्या प’ पʺ या पवरघखांडाांिरील कबदूांना अनुिांवगक असणाऱ्या कोणत्याही पृष्ठािर समतोलािी 
अिस्र्ा असू शकणार नाही. म्हणून ठ या कबदुस्र्ानी कातथवनक उच्छेदक्षणी अस्स्तत्िात असणारी प्रवतबल-
मूल्ये दशथिील असे ितुथळ एकि असेल. ते म्हणजे ज्याच्या बाबतीत भांजनरेिा या स्पशथरेिा असतील. असे 
ितुथळ आडव्या अक्षािर उगमकबदूपासून ಲ₃ अांतरािर असणाऱ्या ३ या कबदूतून जाईल. अशा ितुथळास 
भंजनििुयळ आवण रेखाकृतीस मोह रची रेखाकृिी असे म्हणतात (मोह र १८७१). आकृती ६ अ मधील प्रधान 
पृष्ठाांना अनुिांवगक अशा उच्छेदपृष्ठाांिी वदशा ठरविण्यासाठी १-धु्रउ (आ. ६ आ) ∥ १-१ (आ. ६ अ) काढू 
म्हणजे रेखाकृतीतील धु्रउ हा धु्रि वमळेल. उच्छेद एकाििळेी ज्या दोन पृष्ठाांिर होतो, ती अशी—क क (आ. 
६ अ) ∥ धु्रउ क (आ. ६ आ) आवण क₁ क₁ (आ. ६ अ) ∥ धु्रउ क₁ (आ. ६ आ). आ. ६ अ मधील १-१ या 
प्रधान पृष्ठाला उपरोक्त पृष्ठ ४५° + ಖ / २ या कोनात छेदतात. तेव्हा कातथवनक पृष्ठाांिी वदशा स (समी. ५ 
(१)) या मूल्यािर अिलांबून नाही. कातथवनक पृष्ठािरील कातथवनक प्रवतबलाांिी मूल्ये आकृती ६ आ मधील क 
(ककिा क₁) या कबदूच्या कोवटमूल्याइतकी असतात. 

 
आकृती ६ आ च्या साहाय्याने कातथवनक पृष्ठािरील फलरूप प्रवतबलाांिी वदशा ठरविली असता, 

आपल्याला असे आढळते की, या पृष्ठाांपैकी प्रत्येक पृष्ठािरील फलरूप प्रवतबलािी वदशा दुसऱ्या पृष्ठाला 
समाांतर असते. परांतु त्यासाठी स = ० असाि ेलागते (समाकिथणहीन पदार्थ). एिांि, स = ० असेल, तर 
आकृती ६ अ मधील कक िरील फलरूप प्रवतबल क₁ क₁ ला समाांतर असेल आवण क₁ क₁ िरील प्रवतबल 
कक ला समाांतर असेल. या लक्षणाांनी युक्त असणाऱ्या कोणत्याही दोन पृष्ठाांना व्यािहावरक बलविज्ञानात 
पृष्ठ-युग्म म्हणतात. तेव्हा समाकिथणहीन पदार्ांतील कातथवनक पृष्ठे म्हणजे पृष्ठ-युग्म असते. 

 
मोह रच्या रेखाकृतीत दाखविलेल्या भौवमवतक सांबांधािरून असे स्पष्ट होते की, प्रधान प्रवतबलाांिी 

महत्ता पुढील समीकरणाने वनवित होणाऱ्या मूल्यािी होताि उच्छेद घडून येतो. 
 
येर्ील 

 
ण = स्प² (४५° + ಖ/२) [४] 

 
हे पद मृवत्तकेच्या नम्य समतोलविियक वकत्येक समीकरणाांत येते. त्यास सांवक्षप्तपणे णिसपयि-मूल्य असे 
म्हटले जाईल. 
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िालुकेिा (स = ०) वििार करताना फक्त कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबलेि कारक मानली 
जातात. समीकरण ३ मध्ये स िे वठकाणी शून्य मानल्यास आपल्याला पढुील समीकरण वमळते. 

 
ಲ₁ = ಲ₃ स्प² (४५° + ಖ/२) = ण. ಲ₃ [५] 

 
येरे् ಖ हा अांतगथत घिथणकोन आहे. तेव्हा नम्य समतोल अिस्रे्त असलेल्या समाकिथणहीन 
मृवत्तकाराशीतील प्रत्येक कबदुस्र्ानी, कायथसाधक ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल आवण कायथसाधक कवनष्ठ प्रधान 
प्रवतबल याांमधील गुणोत्तर, ण या विसपथणमूल्याइतकेि असले पावहजे. हे मूल्य पदार्ाच्या अांतगथत 
घिथणकोनाच्या मूल्यािरि केिळ अिलांबून असते. 

 
समीकरण ३ पुढील स्िरूपातही माांडता येते. 
 

 
ಲ₁ + ಲ₃ 

ज्या ಖ = 
ಲ₁ – ಲ₃ 

– स कोज्या ಖ [६] 
२ २ 

आकृती ६ अ मधील क्षक्ष आवण खख रेिाांनी दशथविलेल्या ि एकमेकाांस काटकोनात छेदणाऱ्या कोणत्याही 
दोन पृष्ठाांिरील ಲक्ष आवण ಲख ही लां बवदक् प्रवतबले आकृती ६ आ मधील क्ष आवण ख या कबदूांनी दाखविली 
आहेत. त्याांिे बाबतीत मोह रच्या रेखाकृतीिरून उच्छेदसमीप अिस्रे्साठी आपल्याला पुढील समीकरण 
वमळते. 
 

√ ( ಲख − ಲक्ष ) ² + ತ²क्षख − ಲख + ಲक्ष ज्या ಖ = कोज्या ಖ [७] 
२  २ 

 
आदशथ िालुकाांत समाकिथण स = ० असते. तसेि अशा िालुकाांिे बाबतीत ಖ हा कोन अांतगथत 

घिथणकोन असतो ि लां बवदक् प्रवतबले ही कायथसाधक प्रवतबले असतात. िरील समीकरणात स = ० घालून 
पुढील समीकरणे प्राप्त होतात. 
 
 ಲ₁ − ಲ₃ 

= ज्या ಖ [८] 
 ಲ₁ + ಲ₃ 
 
आवण 
 

 
[९] 

 
एखाद्या मृवत्तकाराशीतील प्रत्येक कबदुस्र्ानाच्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीला समीकरण ३, ६ ककिा ७ 

याांपकैी कोणतेही एक लागू होत असेल, तर अशी मृवत्तका नम्य समिोल अिस्िेि आहे, असे म्हटले जाते. 
यापूिीिी अिस्र्ा नम्य णिसपयि ककिा स्स्िणिस्िापक समिोल याांपकैी कोणतीही असू शकेल. या दोन्ही 
अिस्र्ाांत राशीतील प्रत्येक वठकाणिे प्रवतबल-मूल्य, उच्छेदकारी प्रवतबल-मूल्याहून लहान असते. नम्य 
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समतोल अिस्रे्तील प्रवतबलाांिे गवणत ज्या वसद्धाांतािर आधावरत असते त्यास नम्यिाणसद्धािं म्हणतात. 
नम्य विसपथणविियक लक्षणाांच्या बाबतीत वभन्न वभन्न गृहीते कल्पून त्याांिर आधारलेले वकत्येक नम्यता-
वसद्धाांत प्रिवलत आहेत (नादई १९३१). वििाराधीन पदार्ाच्या विसपी अिस्रे्स कारणीभतू होणाऱ्या 
प्रत्यक्ष पवरस्स्र्तीला सोपे रूप देऊन ही गृहीते प्राप्त झालेली असतात. मृवत्तकाांच्या बाबतीतील नम्यता-
वसद्धाांत मात्र मोह रच्या भांजन-वसद्धाांतािर आधावरत आहे. कारण मृवत्तकेिा नम्यता-गुण अवधक 
समाधानकारक रीतीने विशद करील, असा दुसरा पयाय अद्याप उपलबध झालेला नाही. मोह रच्या 
कल्पनेिा आधार घेऊन आपल्याला ३, ६ ि ७ ही समीकरणे प्राप्त झाली. पुढील प्रकरणात ज्याांिा ऊहापोह 
करण्यात आला आहे, त्या आदशथ मवृत्तकाांतील नम्य समतोलाच्या वसद्धाांतातील मलूभतू समीकरणाांिी तीन 
वभन्न स्िरूपे या तीन समीकरणाांनी व्यक्त केलेली आहेत. समीकरण ५ (१) हे केिळ कातथवनक पृष्ठाच्या 
बाबतीति यर्ार्थ नसून नम्य समतोल अिस्रे्तील मृवत्तकाराशीमधील वििवक्षत कबदूतून जाणाऱ्या 
कोणत्याही अन्य छेदासही ते लागू पडते, या आरांभीि विवदत केलेल्या गृहीताच्या आधारे िरील समीकरणे 
प्राप्त झालेली आहेत. 

 
मोह रप्रणीत उच्छेदकारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती ग्राह्य मानून नम्यताविियक काही समस्या आलेख-

पद्धतीने सोडविण्यािे एक साधन म्हणजे मोह रिी रेखाकृती होय. या गृहीतात आणखी एक गोष्ट समाविष्ट 
झालेली आहे; ती ही की, समाकिथण स हा वििाराधीन पदार्ाच्या बाबतीतील एक स्स्र्राांक आहे. 

 
समीकरण ५ (१) मधील स = ० (समाकिथणहीन पदार्थ) असेल आवण त्यािप्रमाणे ಲ म्हणजे 

कायथसाधक लांबवदक् प्रवतबल असेल, तर उपरोक्त गृहीत सत्यसमीप आहे असे म्हणता येईल. हे गृहीत 
आवण प्रत्यक्षातील विक्कण मृवत्तकाांिे प्राकृवतक गुणधमथ याांतील विसांगतीिे िणथन व्यािहावरक 
मृवत्तकाबलविज्ञानािरील ग्रांर्ात केले जाईल. मोह रच्या रेखाकृतीिी उपयुक्तता आवण विक्कण मृवत्तकाांच्या 
बाबतीतील तदनुिांवगक समीकरणे याांिर पडणारा या विसांगतीिा प्रभाि, एतविियक विश्लेिणातून पुढील 
वनष्ट्किथ प्राप्त होतात. विसांगती असूनही समी. ३ ते ७ नेहमीि िालिनू घेता येतील इतकी विश्वासाहथ 
असतात. उलटपक्षी, प्रधान पृष्ठाांच्या सांदभातील घसरपृष्ठाांिी िास्ति वदशा आवण आकडेमोडीने प्राप्त 
झालेली वदशा याांतील फरक नेहमीि महत्त्िािा असतो. सामान्यतः समीकरणातील ककिा रेखाकृतीतील 
प्रवतबले ही कायथसाधक प्रवतबले असल्यास होणारी िकू, वमश्र प्रवतबलाांच्या आधारे केलेल्या आकडेमोडीत 
अांतभूथत होणाऱ्या िुकीपेक्षा कमी महत्त्िािी असण्यािा सांभि असतो. 

 
प्रवतबल-मूल्य स्स्र्र असूनही विरूपत्ि अविरतपणे िालूि राहते, अशा लक्षणािे नम्य विसपथण, 

समीकरण ५ (१) मधील स आवण ಖ याांच्या मूल्याांिर काही प्रभाि पाडू शकत नाही, या िादातीत गृहीतािर 
पूिोक्त विििेन आधावरत आहे. एिांि, स आवण ಖ याांिी मूल्ये स्स्र्र राहून अवनवित कालापयंत विसपथण 
होत राहण्यािा गुण आदशथ िालुका आवण आदशथ विक्कण मृवत्तका या दोहोंत आहे, असे येरे् मानले आहे. 
अर्ाति त्याांना नम्य पदार्थ म्हणणे समर्थनीय ठरते. प्रत्यक्षात मात्र हे गृहीत काटेकोरपणे लागू पडेल, अशा 
प्राकृवतक गुणधमांच्या मवृत्तकाि अस्स्तत्िात नाहीत. नम्यतागुणयुक्त आदशथ ितथन आवण िास्तिातील 
मृवत्तकाांिे ितथन याांतील विसांिाद, विशिेतः मृत्कणाांच्या स्िरूपािरि केिळ अिलांबून नसून मृवत्तकेच्या 
सस्च्छद्रतेिाही त्यात भाग आहे. हा विसांिाद ि त्याच्यामुळे वसद्धाांतानुसारी विश्लेिणात येणाऱ्या दोिाांिे 
महत्त्ि, याांिेही विििेन व्या. मृ. ब. वि. च्या ग्रांर्ात केले जाईल. 
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८. उद्धरि अिाि स्स्िरजलाचा उिोलन गुि : 
ज्याांिी पोकळी जलयुक्त आहे, अशा मृवत्तकाांिाि वििार आपण व्यिहारात मुख्यत्िकेरून करतो. अशा 
मृवत्तकाांतील कायथसाधक प्रवतबले ठरविण्यासाठी उदासीन प्रवतबले माहीत असलीि पावहजेत. प्रिाही 
जलामुळे वनमाण होणाऱ्या रांध्रजलदाबािे मूल्य ठरविण्याच्या पद्धती प्रकरण १२ मध्ये वदल्या जातील. 
तर्ावप पाणी स्तबध समतोल अिस्रे्त असताना प्रवतबलविियक समस्या सोडविण्यासाठी माांडाि ेलागणारे 
गवणत इतके सोपे असते की, मृवत्तका-जल-शास्त्रािा खोलात जाऊन वििार न करताही या समस्या 
सोडविता येतात. उदाहरण म्हणून पूणथपणे वनमवित असलेल्या गाळाच्या र्रातील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिा 
आपण वििार करू. आ. ७ मध्ये अशा र्रािा उभा छेद दाखविला आहे. जलपृष्ठापासून ख या खोलीिर 
मृवत्तकेत घेतलेल्या आडव्या छेदािरील एकूण दाब म्हणजे घनरूप मृत्कणाांिे िजन आवण त्या छेदािर 
स्स्र्त असलेल्या पाण्यािे िजन याांिी बेरीज असते. समजा, 
 

 
आकृिी ७ : णनमणिि िालुका-िराचा छेद. 

 
छ = र्रािी सस्च्छद्रता, 
घघ = घन कणाांिी घनता, 
घज = पाण्यािी घनता, 
ड = र्राच्या पृष्ठभागािरील पाण्यािी खोली. 
 
आडव्या छेदाच्या एकाांक के्षत्रािरील मृत्कणाांिे िजन घघ (१ – छ) × (ख – ड) आहे आवण त्याि 

के्षत्रािरील पाण्यािे िजन छ घज (ख – ड) + घज ड आहे. म्हणून आडव्या छेदािरील एकूण लां बवदक् 
प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असेल. 

 
ಲ = घघ (१ – छ) (ख – ड) + छ घज (ख – ड) + घज ड 

 
समीकरण ६ (१) नुसार मुक्तजल पृष्ठापासून चज = ख खोलीिरील उज हे उदासीन प्रवतबल घज 

ख इतके होते आवण एकाांक के्षत्रािरील तदनुसारी कायथसाधक प्रवतबल पढुीलप्रमाणे होते. 
 

 = ಲ – घज ख = (घघ – घज) (१ – छ) (ख – ड) [१] 
 
या समीकरणात (घघ – घज) (१ – छ) या अियिाने एकाांक अिकाशातील घनकणाांच्या 

िजनातून, त्या कणाांमुळे विस्र्ावपत झालेल्या पाण्यािे िजन उणे करून बाकी राहणारे िजन दशथविले 
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जाते. या िजनास मृवत्तकेिी णनमणिि घनिा असे म्हणतात. आवण घ’ या विन्हाने ती दशथवितात. िरील 
समीकरणातून आपणाांस 

घ’ = (घघ – घज) (१ – छ) [२] 
 
वमळते. म्हणूनि आडव्या छेदािरील कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबल असे माांडले जाते : 

 
= घ’ (ख — ड) [३] 

 
हे पुन्हा एकदा आिजूथन साांवगतले पावहजे की, िरील समीकरणे मवृत्तकेच्या पोकळीतील पाणी 

पूणथत्िाने समतोल अिस्रे्त असल्याविना लागू पडत नाहीत. 
 
मृवत्तकेिा पृष्ठभाग वक्षवतजसमाांतर असल्यामुळे कोणत्याही आडव्या छेदािरील कातथवनक प्रवतबल 

शून्य असते. अर्ाति  हे लांबवदक् प्रवतबल (समी. ३) ज्येष्ठ ककिा कवनष्ठ प्रधान प्रवतबल असू शकेल. 
म्हणून उपरोक्त र्र नम्य समतोल अिस्रे्त असेल, तर दुसरे परम मूल्यािे प्रधान प्रवतबल समी. ७ (५) ने 
ठरविता येईल. 
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प्रकरि ३ 
 

सरळ पृष्ठभागाच्या अपारप्राय रािीिील नम्य समिोल 
 

९. व्याख्या : 
समतल पृष्ठभाग असलेल्या ि अधस् वदशते तसेि सिथ वक्षवतजसमाांतर वदशाांत अपार पसरलेल्या समाांग 
राशीस अपारप्राय रािी असे म्हणतात. या राशीतील पदार्ािी घनता घ आहे असे मानू. अशा राशीतील 
प्रत्येक कबदुस्र्ानािी प्रवतबलपवरस्स्र्ती मोह रप्रणीत प्रवतबल-ितुथळाने दशथविता येते. प्रवतबलितुथळािे 
उदाहरण आ. ६ आ मध्ये दाखविले आहे. याांपैकी कोणतेही प्रवतबल-ितुथळ भ॰ भ आवण भ॰ भ₁ या 
भांजनरेिाांना स्पशूथन जात नसेल, तर हा राशी स्स्र्वतस्र्ापक समतोल अिस्रे्त ककिा स्तबध अिस्रे्त आहे 
असे म्हणता येते. स्स्िणिस्िापक समिोल या शबदप्रयोगात प्रवतबल आवण विकृती याांतील कोणताही 
वनवित सांबांध येरे् अवभपे्रत नाही. येरे् एिढाि अर्थ घ्याियािा की, प्रवतबलातील अत्यल्प िाढीिा 
विकृतीतील अत्यल्प िाढीव्यवतवरक्त अन्य पवरणाम होत नाही. या उलट, प्रवतबल-ितुथळ जर भांजनरेिाांना 
स्पशूथन जात असेल, तर प्रवतबलातील अत्यल्प िाढीने तदनुिांवगक विकृतीमध्ये अविरतपणे िाढ होत राहते. 
ही घटना म्हणजेि नम्य विसपथण होय. विसपथणापूिी नम्य समतोल अिस्र्ा येऊन जाते (पवर॰ ७ पाहा). 

 
मोह रच्या रेखाकृतीत भांजनरेिाांना न स्पशथणारे ककिा न छेदणारे प्रत्येक ितुथळ स्स्र्वतस्र्ापक 

समतोलािी अिस्र्ा दशथविते. आकृतीतील आडव्या अक्षािरील कोणत्याही कबदूतून, उदा॰ आकृती ८ आ 
मधील ब मधून, स्स्र्वतस्र्ापक समतोल अिस्र्ा दशथविणारी असांख्य वनरवनराळी ितुथळे काढता येतात. 
अर्ात त्यासाठी उ ब ही भजुा म्हणजे एक प्रधान प्रवतबल असले पावहजे. ळ हे ितुथळ अशा ितुथळाांपैकी एक 
आहे. तर्ावप नम्य समतोलाच्या अटी पुरी करणारी आवण ब या कबदूतून जाणारी केिळ दोनि ितुथळे 
असतात. त्याांपैकी एक ब कबदूच्या डाव्या बाजूस स्स्र्त असते आवण दुसरे उजव्या बाजूस. या दोन ितुथळाांनी 
नम्य समतोलाच्या दोन अिस्र्ा दशथविल्या गेल्या, तरी स्स्र्वतस्र्ापक समतोल ककिा स्तबध अिस्र्ा मात्र 
स्र्ैवतक दृष्ट्या अवनर्मणति राहते. स्तबध मृवत्तकाराशीमधील कोणत्याही वठकाणच्या वक्षवतजसमाांतर ि 
वक्षवतजलांब वदशतेील प्रधान प्रवतबलाांच्या मूल्याांिे ಲआ॰/ಲलां॰ हे गुणोत्तर, मृवत्तकेिा प्रकार, वतिी 
वनर्ममतीकारणे, तसेि वतच्यािर कारक झालेले अल्पकालीन भार इ॰ िर अिलांबनू असते. त्यािे मूल्य 
खोलीिर अिलांबनू असेल िा नसेल. जर मृवत्तकाराशीिा वनर्ममतीइवतहास आवण गुणधमथ वििारात घेता, 
त्या राशीतील प्रत्येक कबदुस्र्ानी ಲआ॰/ಲलां॰ हे गुणोत्तर स्रू्लमानाने एकाि मूल्यािे आहे, असे मानणे 
समर्थनीय ठरत असेल, तर या गुणोत्तरास स्िब्धािस्िेिील मृणिकादाबाचा गुिाकं असे म्हटले जाईल ि 
मृ॰ या विन्हाने तो दशथविला जाईल. 

 
पुढील विििेनातील विियािी व्याप्ती वनवितपणे व्यक्त होण्यासाठी, समतल पृष्ठभाग असलेला 

समाांग राशी आपण वििारात घेऊ, या राशीतील पदार्ांिी घनता घ आहे. राशीच्या पृष्ठभागाशी काटकोन 
करणाऱ्या पातळीस समाांतर असलेल्या वदशते विरूपण वक्रयेिा अिलांब करून राशीतील प्रत्येक कबदुस्र्ानी 
नम्य उच्छेदास समीप असणारी अिस्र्ा प्रस्र्ावपत करण्यािा आपला मानस आहे. या विरूपतेस पृष्ठीय 
णिरूपत्ि असे म्हणतात. या राशीिा प्रत्येक उभा छेद वतच्या सांदभात सममात्रतेिे पृष्ठ दशथवितो. त्यामुळे 
उभ्या तसेि आडव्या पातळ्याांिरील कातथवनक प्रवतबले शून्य मूल्यािी असतात. आ. ८ अ मध्ये अशा 
राशीतील एकाांक रुां दीिा समपाश्वथ खांड दाखविला आहे. राशीिी विरूपता आकृतीच्या पातळीला समाांतर 
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वदशते होते असे गृहीत धरले आहे. समपाश्वथ खांडाच्या उभ्या बाजूांिरील कातथवनक प्रवतबल शून्य मूल्यािे 
असल्यामुळे, त्याच्या तळािरील ಲलां  हे लां बवदक् प्रवतबल, प्रधान प्रवतबल ठरते ि त्यािे मूल्य समपाश्वथ 
खांडाच्या िजनाइतके असते. 
 

 
आकृिी ८ : समिल पृष्ठाचा अपारप्राय समाकषयिहीन रािी. (अ) समपाश्वयखंडाच्या बाजंूिरील प्रणिबले; 
(आ) उच्छेदक्षिाच्या प्रणिबल-पणरस्स्ििीची आलेखात्मक माडंिी; (इ) उदु्यक्ि अिस्िेिील काियणनक 

प्रणिमा; (ई) प्रणियोगी अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा. 
 

ಲलां  = खघ 
 
उपरोक्त समपाश्वथ खांड ज्या राशीिा एक अांगभतू भाग आहे. त्याला त्याच्या स्स्र्वतस्र्ापक 

समतोलाच्या मूळ अिस्रे्तून दोन उपायाांनी—ताण लािनू आवण दाब लािनू—नम्य समतोलाच्या 
अिस्रे्प्रत नेता येते. हा ताण ककिा दाब आडव्या वदशते समप्रमाणात लािला पावहजे. ताण लािला असता, 
नम्य समतोलािी लक्षणे वदसेपयंत उभ्या बाजूिरील प्रवतबल कमी होत असते; परांतु तळािरील प्रवतबलािे 
मूल्य मात्र तेि राहते. याहून अवधक ताणण्यािा प्रयत्न केल्यास, प्रवतबल-पवरस्स्र्तीत काहीि फरक न 
होता, वतिे पयथिसान फक्त नम्य विसपथणात होते. नम्य समतोलािे नम्य विसपथणात होणारे पयथिसान 
यािाि अर्थ उच्छेद होणे असा आहे. मृवत्तकाांना आदशथ रूप देताना, जे प्राकृवतक गुणधमथ विकटविले 
जातात, त्याांमुळे राशीतील प्रत्येक कबदुस्र्ानी नम्य समतोलािस्रे्िा प्रादुभाि एकाि क्षणी झाला ककिा 
नाही, या गोष्टीस फारसे महत्त्ि राहत नाही. आडव्या वदशते विस्तरण होण्यास मवृत्तकेिे िजन साहाय्य 
करण्यास उदु्यक्त होत असल्यामुळे तदनुसारी उच्छेदास उदु्यक्त उच्छेद म्हणतात. 
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उलटपक्षी, मृवत्तकेस आडव्या वदशते दाब लािला असता, समपाश्वथ खांडाच्या उभ्या बाजूिरील 
प्रवतबल िाढत जाते; परांतु तळािरील प्रवतबल तेि राहते. या पाश्वीय दमनास मृवत्तकेच्या िजनाने प्रवतकार 
केला जातो; म्हणून तदनांतर नम्य विसपथणाने होणाऱ्या उच्छेदास प्रणियोगी उच्छेद म्हणतात. नम्य 
विसपथणास प्रारांभ होण्यासाठी लागणारे प्रवतबल आवण विसपथण अविरत िालू राहण्यासाठी लागणारे 
प्रवतबल, ही एकाि मलू्यािी असल्यामुळे मवृत्तकेिे याहून अवधक दमन केल्यास त्यािा 
प्रवतबलपवरस्स्र्तीिर काहीि पवरणाम होत नाही. 

 
तात्पयथ, मृवत्तकेिे स्स्र्वतस्र्ापक समतोलातून नम्य समतोलात होणारे अिस्र्ाांतर दोन वभन्न 

उपायाांनी साध्य होऊ शकते; पवहला उपाय म्हणजे पाश्वीय विस्तरण आवण दुसरा म्हणजे पाश्वीय दमन. 
अशा दोन्ही अिस्र्ाांतराांत, ज्याांच्यािर उच्छेद-समीपािस्र्ा उद्भिते, असे घसरपृष्ठाांिे दोन सांि असतात. 
(आ. ८ इ आवण ८ ई पाहा.) घसरपृष्ठ ि आकृती ज्यािर काढली आहे ते पृष्ठ, याांच्या छेदनरेिेला काियणनक 
रेषा म्हणतात. ही रेिा िक्र असेल, तर वतला घसर-िक्र असे म्हणतात. घसरपृष्ठाांिे दोन सांि दाखविणाऱ्या 
सरळ ककिा िक्र कातथवनक रेिा याांच्यािारे काियणनक प्रणिमा वसद्ध होते. 

 
अपारप्राय राशीतील नम्य समतोलविियक प्रवतबल-लक्षणे तसेि घसरपृष्ठाांिी वदशा ठरविणे, ही 

समस्या आपल्याला आता वििारार्थ घ्याियािी आहे. ही समस्या प्रर्म रॅन वकन ने (१८५७) सोडविली; 
म्हणून अपारप्राय मृवत्तकाराशीच्या पृष्ठभागाला समाांतर वदशते केलेल्या विस्तरणाने ककिा दमनाने वनमाण 
होणाऱ्या नम्य अिस्र्ाांिा उल्लेख अनुक्रमे रॅन णकन प्रिीि उदु्यक्ि ि प्रणियोगी अिस्िा असा केला जाईल. 
समतल पृष्ठभागाच्या अपारप्राय राशीतील कातथवनक प्रवतमा, समाांतर रेिाांच्या दोन सांिाांतून वसद्ध होते आवण 
या रेिा उभ्या वदशचे्या सांदभात सममात्र पद्धतीने वनघालेल्या असतात, हे पुढील पवरच्छेदात दाखिाियािे 
आहे. रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्त पृष्ठभागापासून वनघणारी घसरपृष्ठे वक्षवतजाशी ४५° + ಖ/२ अांशाांिा 
कोन करतात (आ. ८ इ पाहा); आवण रॅन वकन प्रणीत प्रवतयोगी अिस्रे्त अशी घसरपषृ्ठे वक्षवतजाशी ४५° – 
ಖ/२ अांशाांिा कोन करतात (आ. ८ ई पाहा). 

 
समतल पृष्ठभाग असलेल्या अपारप्राय राशीतील एखाद्या भागाति रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त िा 

प्रवतयोगी अिस्र्ा अस्स्तत्िात असेल, तर त्या भागास रॅन णकन के्षत्र ही सांज्ञा वदली जाईल. अशा रॅन वकन 
के्षत्रात आ. ८ इ ि ८ ई मध्ये दाखविलेल्या दोन कातथवनक प्रवतमाांपकैी कोणतीतरी एक अस्स्तत्िात असते. 
उदा., आ. १५ अ मध्ये ग कबदूच्या उजव्या बाजूस उदु्यक्त रॅन वकन के्षत्र आवण डाव्या बाजूस प्रवतयोगी 
रॅन वकन के्षत्र दाखविले आहे. 

 
एखाद्या अपारप्राय राशीतील प्रत्येक भाग उच्छेदमयादेपयंत ताणणे ककिा दाबणे या वक्रया फक्त 

कल्पनेति घडिनू आणणे शक्य आहे, हे सहज ध्यानात याि.े या वक्रयाांशी र्ोडेही साम्य असलेला 
कोणताि व्यिहार स्र्ापत्य-कायांत अस्स्तत्िात नाही. तर्ावप प्रकरण ४ मध्ये िर्मणलेल्या बौवद्धक 
करामतीच्या साहाय्याने, पुढील पवरच्छेदाांतून कराियाच्या विििेनाांिे वनष्ट्किथ, स्र्ापत्यातील विशिे 
व्यािहावरक महत्त्िाच्या वकत्येक समस्याांिी उकल करण्यासाठी लागू करणे शक्य असते. उदा., 
आधारकभतींिरील मवृत्तका दाबािे मूल्य ठरविण्यािी समस्या ककिा पविका-पादकाांिी अांवतम 
भारधारणक्षमता ठरविण्यािी समस्या. 
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१०. समाकषयिहीन अपारप्राय रािीिील रॅन णकन प्रिीि उदु्यक्ि आणि प्रणियोगी अिस्िा : 
समतल पृष्ठभागाच्या अपारप्राय ि समाकिथणहीन राशीतील एक समपाश्वथ खांड आ॰ ८ अ मध्ये दाखविला 
आहे. राशीिी घनता घ असून त्यातील उच्छेदकारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आ॰ ८ आ मधील उभ या 
भांजनरेिेने ठरविता येते. या रेिेिे समीकरण पढेु वदले आहे. 

 
क = ಲ स्प ಖ ५ (२) 

 
समपाश्वथ खांडाच्या तळािरील लांबवदक् प्रवतबल, त्याच्या िजनाइतके म्हणजे घख आहे. आडव्या 

छेदाांिरील कातथवनक प्रवतबल शून्य असल्यामुळे तळािरील लां बवदक् प्रवतबल, प्रधान प्रवतबल ठरते. 
मोह रच्या रेखाकृतीतील उब (आ॰ ८ आ) म्हणजे हे प्रधान प्रवतबल होय. 

 
राशीिी स्स्र्वतस्र्ापक समतोलािी मूळ अिस्र्ा रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त आवण प्रवतयोगी या दोन 

अिस्र्ाांच्या मध्ये पडते. या अिस्रे्त राशीतील उभ्या आवण आडव्या प्रधान प्रवतबलाांिे प्रमाण मृ॰ या 
स्तबधदाब-गुणाांकाबरोबर असते. (पवर॰ ९ पाहा.) अर्ाति आडव्या प्रधान प्रवतबलािे मूल्य या 
समीकरणाने व्यक्त होते. 

 
ಲआ॰ = मृ॰ घ ख [१] 

 
रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्र्ा वनमाण करण्यासाठी, नम्य समतोलािी प्रवतबलपवरस्स्र्ती उद्भिले 

अशा मयादेपयंत आडव्या वदशनेे मृवत्तका ताणली पावहजे. रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्त रूपाांतर होताना 
उभ्या प्रवतबलािे मूल्य तेि राहून आडव्या प्रवतबलात घट होते. अर्ाति ख या खोलीिरील रॅन वकन प्रणीत 
उदु्यक्त अिस्र्ा दशथविणारे भजन ितुथळ ब कबदूच्या डाव्या बाजूस स्स्र्त असते. तसेि उभ या भांजनरेिेस ते 
प कबदूत स्पशथ करते. तदनुिांवगक धु्रिकबदूस उदु्यक्ि धु्रिबबदू धु्रउ म्हटले जाईल. पवर. ७ आवण आ. ५ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे घख प्रवतबल ज्या पृष्ठािर कारक असते, त्यास ब कबदूतून काढलेली समाांतर रेिा ि हे 
ितुथळ जेरे् एकमेकाांस छेदतात, तो कबदू हेि या धु्रिािे स्र्ान असते. उपरोक्त पृष्ठ आडि ेआहे, तसेि ब हा 
कबदूही आडव्या अक्षािरि आहे. अर्ाति मोह रच्या रेखाकृतीतील ितुथळ आवण आडिा अक्ष याांच्या 
छेदनकबदुस्र्ानी हा उदु्यक्त धु्रि असणार. आ॰ ८ इ मधील कातथवनक उच्छेदािी पृष्ठे आ॰ ८ आ मधील धु्रउप 
आवण धु्रउप₁ या रेिाांना समाांतर असतात. या पृष्ठाांिे दोन्ही सांि वक्षवतजाशी ४५° + ಖ/२ एिढा कोन करतात. 
आ॰ ८ आ मधील कोन, अांतरे इ. लक्षात घेऊन उभ्या पृष्ठािर ख या खोलीिर कारक होणाऱ्या ಲउ या 
लां बरूप प्रवतबलािे (उदु्यक्त दाब) मूल्य आपल्याला खालीलप्रमाणे वमळते. 

 

ಲउ = घ ख स्प² (४५° – ಖ/२) = घ ख १  [२] ण  
 
येरे् ण म्हणजे समीकरण ७ (४) मधील विसपथण-मूल्य आहे. 

 
त्याि खोलीिरील आडव्या छेदाच्या एकाांक के्षत्रािरील दाब घ·ख इतका असतो. 
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 ಲउ = स्प² (४५° – ಖ/२) = १ 
[३] 

 घख ण 
 
िर वदलेले गुणोत्तर खोलीच्या मूल्यािर अिलांबनू नाही. तेव्हा उभ्या पृष्ठािरील लां बवदक् प्रवतबल, 
स्स्र्रजल-दाबाप्रमाणे खोलीच्या सरळ प्रमाणात िाढत जाईल. वतरकस पृष्ठािरील ಲउ िे मूल्यही मोह रच्या 
रेखाकृतीिरून त्िवरत काढता येते. त्यािी कृती पवर॰ ७ मध्ये विशद केली आहे. हे प्रवतबलसुद्धा 
स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे खोलीच्या मूल्याच्या सरळ प्रमाणात िाढते. 

 
पाश्वीय दमनानांतर मृवत्तकेिा उच्छेद झाला असेल, तर प्रधान प्रवतबलात िाढ होते. या उच्छेदाच्या 

क्षणािी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आ॰ ८ आ मधील उभ या भांजनरेिेला फ कबदूत स्पशथणाऱ्या आवण ब मधून 
जाणाऱ्या ितुथळाने दाखविली जाते. तदनुिांवगक कातथवनक पृष्ठे (आ॰ ८ ई) धु्रप्रफ आवण धु्रप्रफ₁ या रेिाांना 
(आ॰ ८ आ) समाांतर असतात. उभ्या वदशशेी ही पृष्ठे ४५° + ಖ/२ एिढा कोन करतात आ॰ ८ आ मध्ये 
दाखविलेले कोन आवण प्रवतबले याांिरून आपल्याला पुढील समीकरण माांडता येते; 

 
ಲप्र = घ ख स्प² (४५° + ಖ/२) = घ ख ण [४] 

 
आवण उभ्या ि आडव्या दाबाांतील गुणोत्तर पुढीलप्रमाणे माांडता येते. 
 

 
 ಲप्र स्प² (४५° + ಖ/२) = ण [५] 
 घ ख 

 
वतरकस पृष्ठाांिरील प्रवतबलेही मोह रच्या रेखाकृतीने ठरविता येतात. ಲप्र/घख हे गुणोत्तर खोलीच्या 
मूल्यािर अिलांबनू नसल्यामुळे उदु्यक्त दाबाप्रमाणेि सरळ पृष्ठािरील प्रवतयोगी मृवत्तकादाबही खोलीच्या 
मूल्यानुसार सरळ प्रमाणात िाढत जातो. समीकरणे ३ ि ५ याांिरून आपल्याला पुढील समीकरण वमळते. 

 
√ಲउ ಲप्र = घ ख [६] 

 
ज्यािा पृष्ठभाग वक्षवतजाशी ಇ < ಖ एिढा कोन करतो, अशा अपारप्राय राशीतील रॅन वकन प्रणीत 

अिस्र्ा आता अभ्यासाियािी आहे. त्यासाठी आ॰ ९ अ मध्ये दाखविलेल्या समपाश्वथ खांडाच्या समतोलास 
आिश्यक असणाऱ्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिा वििार केला पावहजे. या समपाश्वथ खांडाच्या बाजू उभ्या असून 
तळ मात्र राशीच्या वतरक्या पृष्ठभागाला समाांतर आहे. उभ्या छेदािरील प्रवतबलाांिी पवरस्स्र्ती छेदाच्या 
स्र्ानािर अिलांबनू नसल्यामुळे समपाश्वथ खांडाच्या उभ्या बाजूांिरील प्रवतबले सममूल्य आवण विरुद्धवदक् 
असली पावहजेत. त्यािप्रमाणे तळािर कारक असणारा दाब घ·ख या िजनाशी सममूल्य परांतु विरुद्धवदक् 
असला पावहजे. तळाच्याि वदशते म्हणजे त्याि वदशते ककिा तवद्दक् आवण तळाला लां बरूप असे या दाबािे 
विघटन केले आवण तळािी रुां दी १ / कोज्या ಇ आहे, हे लक्षात घेतले, तर आपल्याला लां बवदक् प्रवतबलािे 
मूल्य पुढीलप्रमाणे वमळते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ಲ = घ ख कोज्या² ಇ [७] 
 
आवण तवद्दक् ककिा कातथवनक प्रवतबलासाठी पुढील मूल्य प्राप्त होते. 

 
 = ख घ ज्या ಇ कोज्या ಇ [८] 

 

 
आकृिी ९ : णिरकस पृष्ठाचा अपारप्राय ि समाकषयिहीन रािी. (अ) समपाश्वय खंडाच्या बाजंूिरील 

प्रणिबले; (आ) उच्छेदक्षिाच्या प्रणिबलपणरस्स्ििीची आलेखात्मक माडंिी; (इ) उदु्यक्ि अिस्िेिील 
काियणनक प्रणिमा; (ई) प्रणियोगी अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा. 

 
मोह रच्या रेखाकृतीप्रमाणे (आ॰ ९ आ) उच्छेदकाळािी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती उभ आवण उभ₁ या भांजनरेिाांनी 
ठरते ि समपाश्वथ खांडाच्या ख या खोलीिरच्या तळािर कारक असणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती ब या कबदूने 
दाखविली जाते. या कबदूिी भजुा ಲ आहे. (समी॰ ७) आवण कोटी ತ (समी॰ ८) आहे. समपाश्वथ खांडाच्या 
तळािरील फलरूप प्रवतबल, त्यािरील लां बाशी ಇ कोन करीत असल्यामुळे आ॰ ९ आ मधील ब हा कबदू उ 
पासून वनघणाऱ्या ि वक्षवतजाशी ಇ कोन करणाऱ्या सरळरेिेिर स्स्र्त असला पावहजे. उदु्यक्त उच्छेदाच्या 
क्षणािी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दशथविणारे ितुथळ ब मधून जाते आवण उभ या भांजनरेिेला प या कबदूत स्पशथ 
करते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

धु्रउ हा धु्रि शोधण्यासाठी ब ने व्यक्त होणारे प्रवतबल ज्या पृष्ठािर कारक आहे, त्याला म्हणजेि 
समपाश्वथ खांडाच्या तळाला, ब मधून समाांतर रेिा काढू. (पवर॰ ७ आवण आ॰ ५ पाहा.) हे पृष्ठ वक्षवतजाशी ಇ 
कोन करते आवण त्यािप्रमाणे उब ही रेिाही वक्षवतजाशी ಇ कोन करते. म्हणूनि प्रवतबलितुथळ आवण उब ही 
रेिा याांच्या छेदनकबदूच्या स्र्ानी धु्रउ हा धु्रि स्स्र्त आहे. आ॰ ९ इ मधील कातथवनक पषृ्ठाांिा एक सांि धु्रउ प 
या रेिेला समाांतर आहे; आवण दुसरा धु्रउ प₁ ला समाांतर आहे (आ॰ ९ आ). त्याांच्या वदशा ज्येष्ठ प्रधान 
प्रवतबलाच्या वदशशेी ४५° – ಖ/२ अांशाांिा कोन करतात. ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबलािी महत्ता उ - १उ या अांतराने 
वनवित होते (आ. ९ आ). याि पद्धतीने आपणाांस हेही कळून येईल की, प्रवतयोगी उच्छेदािे प्रवतबलितुथळ 
ब या कबदूतून जाते ि उभ या भांजनरेिेस फ या कबदूत स्पशथ करते. आ. ९ ई मधील कातथवनक पृष्ठाांच्या दोन 
सांिाांपैकी एक सांि धु्रप्र फ ला समाांतर आहे आवण दुसरा धु्रप्र फ₁ ला समाांतर आहे. ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबलािी 
महत्ता उ – १प्र या अांतराने ठरते आवण त्यािी वदशा धु्रप्र१ प्र ला लां बरूप असते. 

 
आ. ८ आवण ९ मध्ये वििरण केलेल्या समस्या रॅन वकन ने विश्लेिणात्मक पद्धतीने सोडविल्या; परांतु 

उपरोक्त आलेख-पद्धतीिा अिलांब केल्यास विश्लेिणात्मक पद्धतीला लागणाऱ्या अिधीपेक्षा फारि र्ोड्या 
अिधीत तेि वनष्ट्किथ काढता येतात. 
 
११. समिल पृष्ठाच्या अणधभारयुक्ि बकिा स्िरयुक्ि बकिा अंििः णनमणिि अिा समाकषयिहीन 

रािीमधील नम्य समिोल : 
आ. ८ मध्ये दाखविलेल्या राशीच्या पृष्ठभागािर एकाांक के्षत्री भ मूल्य असलेला ि समप्रमाणात वितवरत असा 
अवधभार लािला असता, आ. ८ अ मधील समपाश्वथ खांडाच्या तळािरील प्रवतबल पुढील समीकरणाने 
व्यक्त करता येते. 

 
ಲलां  = भ + ख घ = घ (भ/घ + ख) [१] 

 
ಲलां  हे प्रधान प्रवतबल आहे. उदु्यक्त अिस्रे्त उभ्या पृष्ठािरील लांबवदक् प्रवतबल, समी. ७ (५) िा अिलांब 
करून आपल्याला पुढीलप्रमाणे प्राप्त होते. 
 

ಲउ = घ (भ/घ + ख) १  [२] ण  
 
आवण प्रवतयोगी अिस्रे्मध्ये पुढीलप्रमाणे. 
 

ಲप्र = घ (भ/घ + ख) ण [३] 
 
येरे् 
 

ण = स्प² (४५° + ಖ/२) 
 
हे विसपथण-मूल्य आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

वतरकस पृष्ठािरील ಲउ आवण ಲप्र ही मृवत्तकादाबािी मलू्ये मोह रच्या रेखाकृतीिा (आ. ९ आ) 
अिलांब करून त्िवरत ठरविता येतात. 

 
आ. १० अ मध्ये समतल पषृ्ठभागाच्या समाकिथणहीन राशीिा छेद दाखविला आहे. या राशीत 

वनरवनराळे र्र आहेत. त्याांिी जाडी ड₁, ड₂ …… इ., घनता घ₁, घ₂…… इ. आवण अांतगथत घिथणकोन ಖ₁, ಖ₂ 
… इ॰ आहेत. आडव्या छेदािर कातथवनक प्रवतबलाांिा अभाि असतो, तेव्हा आडव्या आवण उभ्या छेदाांिरील 
लां बवदक् प्रवतबले ही प्रधान प्रवतबले ठरतात; आवण त्याांिी मूल्ये समीकरण ७ (५) च्या साहाय्याने ठरविता 
येतात. राशी उदु्यक्त अिस्रे्त असेल, तर आडव्या पृष्ठािरील ಲलां  हे लां बवदक् प्रवतबल म्हणजे समीकरण ७ 
(५) मधील ಲ₁ हे ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल होते. ख < ड₁ या मूल्याच्या कोणत्याही खोलीिर असे प्रधान 
प्रवतबल ಲलां₁ = घ₁ ख इतके असते ि तदनुसारी आडि ेप्रधान प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते. 
 

ಲउ₁ = घ₁ ख १  [४] ण₁  
 

येरे् ण₁ = स्प² (४५° + ಖ₁/ २) आहे. 
 
आकृती १० अ मध्ये हे समीकरण गम₁ या सरळ रेिेने व्यक्त होते. ख > ड₁ या मूल्याच्या 

कोणत्याही खोलीिर उभे प्रधान प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते; 
 

ಲलां₂= घ₁ ड₁ + घ₂ (ख – ड₁) 
 
आवण त्याि खोलीिरिे आडि ेप्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते. 

 

ಲउ₂ = [घ₁ ड₁ + घ₂ (ख – ड₁)] 
१ = घ₂ [ख + ड₁ ( 

घ₁ 
– १)] [५] ण₂ ण₂ घ₂ 

 
येरे् ण₂ = स्प² (४५° + ಖ₂/२) आहे. 

 
या समीकरणानुसार वमळणारे प्रवतबल-वितरण आ. १० अ मध्ये म₂ भ₂ या सरळ रेिेने दाखविले 

आहे. ही रेिा भग ह्या सांदभथरेिेला पृष्ठभागाच्या िरील भागात ड₁ (घ₁/घ₂ – १) या उांिीिर ग₁ कबदूत 
छेदते. ड₁ (घ₁/घ₂) या पदाने घ₂ घनतेच्या एका काल्पवनक र्रािी जाडी दाखविली जाते. या जाडीच्या 
र्राने खालील र्राच्या पषृ्ठभागािर प्रत्यक्षात असलेल्या र्रामुळे वनमाण होणाऱ्या दाबाइतकाि दाब 
पडतो. 

 
आकृती ८ इ मध्ये घसरपषृ्ठे वक्षवतजाशी ४५° + ಖ/२ एिढा कोन करतात. आ. १० अ मध्ये 

दाखविलेल्या र्राांतील प्रत्येक र्र दुसऱ्यापासून स्ितांत्र असल्यामुळे घसरपृष्ठाांच्या वदशा आ. १० आ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे असतात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आकृती १० इ मध्ये एका समाकिथणहीन राशीिा छेद दाखविला आहे. या राशीिा समतल पृष्ठभाग 
आवण भगूभातील जलपातळी याांमध्ये ड अांतर आहे. िालुकेसारख्या समाकिथणहीन पदार्ािा वििार 
करताना आपल्या आकडेमोडीत कायथसाधक प्रवतबलेि 
 

 
आकृिी १० : (अ) रॅन णकन प्रिीि उदु्यक्ि अिस्िेि असलेल्या अपारप्राय समाकषयिहीन ि स्िरयुक्ि 

रािीच्या उभ्या छेदािर कारक असिारा आडिा दाब; (आ) िदनुषणंगक काियणनक प्रणिमा; (इ) 
रॅन णकन प्रिीि उदु्यक्ि अिस्िेि असलेल्या अिंिः णनमणिि अपारप्राय ि समाकषयिहीन रािीचा उभा छेद; 

(ई) या रािीच्या उभ्या छेदािरील आडिा दाब. 
 
अवभपे्रत असतात. साहवजकि या पदार्ािा कातथवनक विरोध पुढील समीकरणाने व्यक्त करताना 
 

क = ಲ स्प ಖ 



 

अनुक्रमणिका 

ಲ हे कायथसाधक प्रवतबल ि ಖ हा अांतगथत घिथणकोन आहे. अनुभिाशी सुसांगत म्हणून आपण असे गृहीत 
धरू की, िालुकेच्या पोकळीतील पाण्यािा अांतगथत घिथणकोनािर प्रभाि पडत नाही. जलपातळीिरील 
भागात िालुकेिी घनता घ आवण उदासीन प्रवतबल शून्य आहे. समी. ८ (२) मध्ये अवभपे्रत असलेल्या 
व्याख्येनुसार वनमवित िाळूिी घनता घ’ आहे. घ’च्या आधारे काढलेली प्रवतबले कायथसाधक प्रवतबले 
असतात. आडव्या छेदाांिर कातथवनक प्रवतबलाांिा अभाि असल्यामुळे उभ्या आवण आडव्या छेदाांिर कारक 
असणारी प्रवतबले प्रधान प्रवतबले ठरतात ि त्याांतील अन्योन्य सांबांध समी. ७ (५) ने पुढीलप्रमाणे वदला 
जातो. 
 

ಲ₃ = ಲ₁ १  
ण  

 
येरे् ಲ₁ हे ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल आवण ಲ₃ हे कवनष्ठ प्रधान प्रवतबल असून ण = स्प² (४५° + ಖ/२) आहे. 
जर हा राशी उदु्यक्त अिस्रे्त असेल, तर ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल ಲ₁ म्हणजे उभे प्रधान प्रवतबल असते. 

 
पृष्ठभाग आवण जलपातळी याांच्या मध्ये असलेल्या भागात उदासीन प्रवतबल शून्य असून उभे प्रधान 

प्रवतबल घख आहे आवण आडि ेप्रधान प्रवतबल 
 

ಲ₃ = घ ख १  [६] ण  
 
आहे. 

 
जलपातळीखालील उदासीन प्रवतबल पढुीलप्रमाणे आहे. 
 

उज = (ख – ड) घज [७] 
 
येरे् घज ही पाण्यािी घनता आहे. कायथसाधक उभे प्रधान प्रवतबल पुढीलप्रमाणे 
 

घ ड + घ’ (ख – ड) 
 
आवण कायथसाधक आडि ेप्रधान प्रवतबल पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

ಲउ = [घड + घ’ (ख – ड)] 
१ = घ’ [ख + ( 

घ’ 
– १) ड] [८] ण ण घ 

 
आ. १० ई मध्ये गम₁ भ₁ या सांवधत रेिेिरील कबदूच्या भजुाांनी ಲउ हे आडि ेकायथसाधक प्रवतबल 

दाखविले आहे. ख या कोणत्याही खोलीिरील उज हा उदासीन दाब म₁भ₁ आवण म₁भ₂ या दोन रेिाांतील 
तदनुिांवगक आडव्या अांतराइतका असतो. गभ या उभ्या छेदािरील एकूण आडव्या दाबािी महत्ता आवण 
त्यािे वितरण गभभ₂ म₁ या दाबाकृतीिरून वमळतात. 



 

अनुक्रमणिका 

१२. समाकषयियुक्ि अपारप्राय रािीिील रॅन णकन प्रिीि उदु्यक्ि आणि प्रणियोगी अिस्िा : 
समतल पृष्ठभागाच्या अपारप्राय अशा समाकिथणयुक्त मवृत्तका राशीतील समपाश्वथ खांडािा छेद आ. ११ अ 
मध्ये दाखविला आहे. मृवत्तकेिी घनता घ असून उच्छेद-पयथिसायी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती भ ₀ भ या 
भांजनरेिेिारे (आ. ११ आ) वमळते. या रेिेिे समीकरण पढेु वदले आहे. 

 
क = स + ಲ स्प ಖ ५ (१) 

 
उपरोक्त िणथनाच्या समाांग पदार्थयुक्त राशीिा प्रत्येक उभा छेद हा सममात्रता पृष्ठ असल्यामुळे 

अशा छेदािरील कातथवनक प्रवतबले शनू्य असतात आवण या खांडाच्या दोन्ही उभ्या बाजू ि तळ याांिरील 
लां बवदक् प्रवतबले ही प्रधान प्रवतबले ठरतात. तळािरील लां बवदक् प्रवतबल समपाश्वथ खांडाच्या िजनाइतके 
आहे. 
 

ಲलां  = घख 
 

 
आकृिी ११ : समिल पृष्ठाचा अपारप्राय, समाकषयियुक्ि रािी. (अ) समपाश्वय खंडाच्या बाजंूिरील 

प्रणिबले; (आ) उच्छेदक्षिाच्या प्रणिबल-पणरस्स्ििीची आलेखात्मक माडंिी; (इ) उदु्यक्ि अिस्िेिील 
काियणनक प्रणिमा; (ई) प्रणियोगी अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा; (उ) रािीच्या उभ्या छेदािरील प्रणिबले. 

 
मोह रच्या रेखाकृतीत (आ. ११ आ) हे प्रवतबल उब या अांतराने दाखविले आहे भ ₀ भ आवण भ ₀ भ₁ 

या भांजनरेिा रेखाकृतीतील उभ्या अक्षाला उगमकबदूपासून स अांतरािर छेदतात. तदनुिवगक 
रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्र्ा ळउ ितुथळाने दाखविली आहे. हे ितुथळ ब या कबदूच्या डाव्या बाजूस असून 
भांजनरेिाांना स्पशथ करते. आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे हे ितुथळ आडव्या अक्षास उ या उगम कबदूच्या डाव्या 



 

अनुक्रमणिका 

बाजूस छेदत असल्यास ख खोलीिरील आडि े प्रधान प्रवतबल ताणकारी असते. ख = ० असल्यास 
आपल्याला ळता हे ितुथळ वमळते. त्यािा व्यास मवृत्तकेिे साधे ताणसामथ्यथ देतो. ख िे मूल्य िाढेल त्याप्रमाणे 
तदनुिांवगक ताणप्रवतबल घटते आवण ख₀ ह्या विवशष्ट खोलीिर हे ताणप्रवतबल शनू्य होते. उगमकबदूतून 
जाणाऱ्या आवण भांजनरेिाांना स्पशथणाऱ्या ळ₀ या ितुथळाने ख₀ या खोलीिर विसपथण वनमाण करणारी 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दाखविली जाते. आ. ११ आ मधील भौवमवतक सांबांध आवण वत्रकोणवमती याांच्या 
साहाय्याने पुढील समीकरण माांडता येईल. 

 

ख₀ = 
२स 

स्प (४५° + ಖ/२) = 
२स 

√ण [१] 
घ घ 

 
रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्त राशीच्या पृष्ठभागापासून ख₀ खोलीपयंतिा भाग आडव्या वदशतेील 

ताणाच्या प्रभािाखाली असतो. वििाराधीन आदशथ नम्य पदार्ात ताणयुक्त अिस्र्ा विरस्र्ायी असू शकते 
आवण अशा ताणप्रभावित भागात मृवत्तकेच्या ताणसामथ्यािा क्षय न होताही नम्य विसपथण उद्भि ूशकते, असे 
मानले जाते; परांतु प्रत्यक्षातील मृवत्तकाांत ताण-प्रवतबलाांिे पयथिसान लिकरि तडे पडण्यात होते. 
राशीतील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर पडणाऱ्या अशा भेगाांच्या प्रभािािा वििार प्रस्तुत वसद्धाांताच्या कके्षत येत 
नाही. अशा भेगाांच्या व्यिहारातील पवरणामाांिे विििेन पवरच्छेद ५७ ि ६२ मध्ये केले जाईल. 

 
जर ख₀ पेक्षा ख जास्त असेल, तर भांजनितुथळ पूणथतया उगमकबदूच्या उजव्या बाजूस स्स्र्त असते. 

ख या वििवक्षत खोलीस अनुिांवगक असलेला धु्रउ हा धु्रि म्हणजे आडिा अक्ष आवण ितुथळ याांिा डािीकडील 
छेदनकबदू होय. आ. ११ इ मध्ये ख > ख₀ या पवरस्स्र्तीतील कातथवनक पृष्ठाांिे दोन सांि दाखविले आहेत. 
आ. ११ आ मधील धु्रउफ आवण धु्रउफ₁ या रेिाांना ते समाांतर आहेत. या रेिाांनी प्रवतबल-ितुथळ आवण 
भांजनरेिा याांिे स्पशथकबदू धु्रिाशी जोडले जातात. तसेि या रेिा वक्षवतजलांबाशी ४५° – ಖ/२ एिढा कोन 
करतात. 

 
मृवत्तकेच्या पाश्वीय दमनामुळे वनमाण होणाऱ्या रॅन वकन प्रणीत प्रवतयोगी अिस्रे्त उच्छेदसमीप 

अिस्र्ा दाखविणारी सिथ प्रवतबल-ितुथळे पूणथपणे उ कबदूच्या उजव्या बाजूस स्स्र्त असतात. कारण या 
अिस्रे्त घ ख हे िजनवनर्ममत प्रवतबल, कवनष्ठ प्रधान प्रवतबल असते. पवरणामी खोलीच्या प्रत्येक मूल्यािर 
मृवत्तकेिा कातथवनक उच्छेद होतो. ळप्र ितुथळाने ख या यदृच्छया घेतलेल्या खोलीिरील उच्छेदक्षणािी 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दाखविली जाते. भांजनरेिा या ितुथळास फ आवण फ₁ कबदूांत स्पशथतात आवण कातथवनक 
पृष्ठाांिे दोन सांि (आ. ११ ई) धु्रप्रफ आवण ध्रप्रफ₁ या रेिाांना (आ. ११ आ) समाांतर असतात. या रेिा 
वक्षवतजसमाांतर वदशशेी ४५° – ಖ/२ अांशाांिा कोन करतात. 

 
वतरक्या छेदािरील मवृत्तकादाब मोह रप्रणीत रेखाकृतीच्या साहाय्याने ठरविणे शक्य असते. उभ्या 

छेदािरील लां बवदक् प्रवतबले ही प्रधान प्रवतबले असतात. त्यामुळे ती समीकरण ७ (३) च्या साहाय्याने 
ठरविणे शक्य असते. समीकरण ७ (३) मध्ये ಲ₃ या कवनष्ठ प्रधान प्रवतबलाच्या ऐिजी ಲउ आवण ಲ₁ ऐिजी 
घख वनयुक्त करून आपल्याला उभ्या छेदाच्या ख या खोलीिरील एकाांक के्षत्रािर येणारा उदु्यक्त 
मृवत्तकादाब वमळतो, तो असा— 
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ಲउ = – २ स 
१ 

+ घ∙ख 
१ 

[२] 
√ ण ण 

 
येरे् ण = स्प² (४५° + ಖ/२) या पदाने विसपथणमूल्य दाखविले जाते. समीकरण ७ (३) मध्ये ಲ₁ या ज्येष्ठ 
प्रधान प्रवतबलाऐिजी ಲप्र आवण ಲ₃ या कवनष्ठ प्रधान प्रवतबलाऐिजी घख वनयोजून प्रवतयोगी मृवत्तकादाब 
वमळतो, तो असा— 

 
ಲप्र = २ स √ण + घ ख ण [३] 

 
या समीकरणाांनुसार उदु्यक्त आवण प्रवतयोगी दाबाांिे दोन भाग पाडता येतील. एक खोलीिर 

अिलांबून नसणारा आवण दुसरा स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे खोलीनुसार सरळ प्रमाणात िाढणारा. ಲउ मधील 
घख/ण हा दुसरा भाग (समी. २) आवण ज्यािी घनता घ आवण कातथवनक विरोधािा कोन ಖ आहे, अशा 
समाकिथणहीन राशीतील उभ्या छेदािरील उदु्यक्त मवृत्तकादाबािे मूल्य ही दोन्ही सारखीि आहेत. ಲप्र या 
प्रवतयोगी प्रवतबलािा (समी. ३) घखण हा दुसरा भागही िर िर्मणलेल्या समाकिथणहीन राशीच्या प्रवतयोगी 
मृवत्तकादाबाइतका आहे. आकृती ११ उ मध्ये उदु्यक्त अिस्रे्तील ಲउ या आडव्या एकाांक दाबािी मूल्ये 
गउनउ या सरळ रेिेिरील कबदूांच्या भजुाांनी दाखविली जातात; आवण प्रवतयोगी अिस्रे्तील आडव्या एकाांक 
दाबािी मूल्ये गप्रनप्र या रेिेिरील कबदूांच्या भजुाांनी दाखविली जातात. 

 
राशीच्या पृष्ठभागाच्या एकाांक के्षत्रािर भ मूल्यािा समप्रमाणात वितवरत असा अवधभार असेल, तर 

आपणाांस समीकरण ७ (३) िरून राशीतील उभ्या छेदाच्या बाबतीत खालील समीकरणे वमळतात. 
 

ಲउ = – २ स 
१ 

+ घ (ख + भ/घ) 
१ 

[४] 
√ण ण 

 
ಲप्र = २ स √ण + घ (ख + भ/घ) ण [५] 

 
ज्या समाकिथणयुक्त राशीिा पृष्ठभाग वक्षवतजाशी ಇ (ಇ < ಖ) कोन करणारा आहे अशा राशीिी 

प्रवतयोगी उच्छेद-समीपािस्रे्तील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती ठरविण्यािी आलेखात्मक कृती आ. १२ मध्ये 
दाखविली आहे. मोह रच्या रेखाकृतीत (आ. १२ आ) उ मधून वनघणाऱ्या ि आडव्या अक्षाशी ಇ कोन 
करणाऱ्या रेिेिरील कबदूांनी, या राशीच्या पृष्ठभागाला समाांतर असणाऱ्या छेदािरील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती 
दाखविली जाते. एतविियक उपपत्ती आ. ९ आ िे वििरण करणाऱ्या पवरच्छेदात आलेली आहे. (पवर. १० 
पाहा.) आ. १२ आ मध्ये उभा अक्ष आवण भांजनरेिा या दोहोंना स्पशथणाऱ्या ळ₀ या ितुथळाने पृष्ठभागापासून 
ख₀ खोलीिरील प्रवतबलपवरस्स्र्ती दाखविली जाते. धु्रउ (ख = ख₀) हा उदु्यक्त धु्रिकबदू आवण उ हा 
उगमकबदू या वठकाणी एकि आहेत म्हणून ख₀ खोलीिर ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल लां बवदक् असेल आवण कवनष्ठ 
प्रधान प्रवतबल शून्य असेल. आ. १२ आ मधील भौवमवतक सांबांधानुसार आपल्याला जे पुढील समीकरण 
प्राप्त होते, 
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ख₀ = 
२ स 

∙ स्प (४५° + ಖ/२) = 
२ स 

√ण 
घ घ 

 
ते समीकरण १ सारखेि आहे. पृष्ठभाग आवण ख₀ खोलीिरील पातळी याांनी बद्ध होणाऱ्या भागात 
रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्र्ा असताना येरे् ताणयुक्त पवरस्स्र्ती असते. ख₀ खोलीच्या खाली उभयता 
प्रधान प्रवतबले दमनकारी असतात. ख िे मूल्य जसे िाढते तसा धु्रिकबदु उ पासून ಇ कोन करून वनघणाऱ्या 
रेिेिर सरकतो. त्यामुळे िाढत्या खोलीनुसार घसरपृष्ठाांच्या वक्षवतजलांबाच्या सांदभातील वदशते बदल होतो. 
ख = ∞ झाल्यास वक्षवतजाशी ಇ कोन करणारा पृष्ठभाग असलेल्या ि अांतगथत घिथणकोन ಖ असणाऱ्या 
समाकिथणहीन राशीतील घसरपृष्ठाांिी वदशा आवण त्याि प्रकारच्या, परांतु समाकिथणयुक्त अशा उपरोक्त 
राशीतील घसरपृष्ठाांिी वदशा एकि होतात. कारण अशा अगाध खोलीिर समाकिथणजन्य विरोध अांतगथत 
घिथणजन्य विरोधाच्या तुलनेत फारि क्षुल्लक ठरतो. या स्स्र्त्यांतरािा पवरणाम म्हणून आ. १२ इ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे घसरपृष्ठे ककवित् िक्र होतात. त्याि आकृतीच्या खालच्या भागात कबदुयुक्त रेिाांनी ख = 
∞ खोलीिरील घसरपृष्ठाांिी वदशा दाखविली आहे. रॅन वकन प्रणीत प्रवतयोगी अिस्रे्तही घसरपृष्ठे िक्र 
असतात; परांतु ती राशीच्या पृष्ठभागाशी ४५° – ಖ/२ अांशाांिा कोन करतात. खोली िाढेल त्याप्रमाणे या 
राशीतील घसरपृष्ठाांच्या वदशा अशाि बाह्यरूपाच्या परांतु समाकिथणहीन राशीतील घसरपृष्ठाांच्या 
वदशाांसारख्या होऊ लागतात. 

 
समाकिथणयुक्त राशीिा पृष्ठभाग ಇ > ಖ कोन करीत असेल, तर अशा राशीिे विश्लेिण केले 

असता आ. १३ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे रेखाकृती प्राप्त होते. पृष्ठभागाला समाांतर असणाऱ्या छेदािरील 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दशथविणारे सिथ कबदू उन या रेिेिर स्स्र्त असतात. ही रेिा उ मधून वनघून क्ष अक्षाशी ಇ 
कोन करते. तसेि ती भ₀ भ या भांजनरेिेला फ या कबदूत छेदते. आ. १३ आ मधील भवूमती-सांबांधानुसार हे 
दाखविता येईल की फ कबदूच्या भजेुने दाखविलेले लांबवदक् प्रवतबल पढुीलप्रमाणे असते. 
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आकृिी १२ ಖ < ಇ कोन करून चढिाऱ्या णिरकस पृष्ठाचा समाकषयियुक्ि रािी. (अ) समपाश्वय खंडाच्या 
बाजंूिरील प्रणिबले; (आ) उच्छेदक्षिाच्या प्रणिबलपणरस्स्ििीची आलेखात्मक माडंिी; (इ) उदु्यक्ि 

अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा; (ई) प्रणियोगी अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा. [आकृती १२ (ई) मध्ये ‘४५° + ಖ/२’ हे 
‘४५° − ಖ/२’ असे िािाि]े 

 

ಲ = 
स 

[६] 
स्प ಇ — स्प ಖ 

 
आवण तदनुिांवगक खोली पुढीलप्रमाणे असते. 

 

ख₁ = 
स १ 

[७] 
घ (स्प ಇ — स्प ಖ) कोज्या² ಇ 

 
फ कबदूतून जाणारे ळ₁ हे भांजन-ितुथळ उन रेिेला धु्र₁ या कबदूत छेदते. आ. ५ आ मध्ये वसद्ध 

केलेल्या प्रमेयानुसार हा कबदू ळ₁ ितुथळािा धु्रिकबदू होय. फ आवण फ₁ हे स्पशथकबदू आवण िरील धु्रिकबदू 
जोडणाऱ्या रेिाांनी तदनुिांवगक घसरपृष्ठाांिी वदशा वमळते. याांपैकी एका पृष्ठािा कल तीव्र असतो आवण 
दुसऱ्यािी वदशा मृवत्तकाराशीच्या पृष्ठभागाला समाांतर असते. फ कबदूच्या उजव्या बाजूच्या प्राांतात उन ही 
रेिा उभ या भांजनरेिेच्या िर आहे. तेव्हा ख₁ खाली मवृत्तका नम्य प्रिाहाच्या अिस्रे्त असली पावहजे. 
कारण फ च्या उजव्या बाजूकडील उन रेिेने दाखविलेली प्रवतबल-पवरस्स्र्ती समतोलास आिश्यक 
असणाऱ्या पवरस्स्र्तीशी विसांगत आहे. 
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आकृिी १३ : ಇ > ಖ कोन करून चढिाऱ्या पृष्ठाचा अपारप्राय समाकषयियुक्ि रािी. (अ) उजव्या 
बाजूच्या छेदाि उदु्यक्ि अिस्िेिील ि डाव्या बाजूच्या छेदाि प्रणियोगी अिस्िेिील उच्छेदाची काियणनक 
प्रणिमा दाखणिली आहे. ख₁ खोलीच्या खाली रािीमध्ये समिोल अिस्िा नसिे. (आ) उच्छेदक्षिाच्या 

प्रणिबल-पणरस्स्ििीची आलेखात्मक माडंिी. 
 

रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्त पृष्ठभाग आवण ख₀ खोलीिरील पातळी याांमधील भाग 
ताणभारामुळे उच्छेवदला जातो. आ. १३ आ मधील भौवमवतक सांबांधाच्या आधारे आपल्याला पुढील 
समीकरण प्राप्त होते. 
 

ख₀ = 
२स 

स्प (४५° + ಖ/२) = 
२स 

√ण 
घ घ 

 
हे समीकरण आवण समी. १ सारखीि आहेत. ख₀ या खोलीच्या खाली ताण नसतो आवण 

मृवत्तकेिा कातथवनक उच्छेद होतो. ळ₀ ितुथळाने ख₀ खोलीिरील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दाखविली 
जाते. तदनुसारी घसरपृष्ठे आ॰ १३ अ च्या उजव्या भागात दाखविली आहेत. प्रवतयोगी रॅन वकन 
अिस्रे्त सिथ राशीिे दमन होत असते. तदनुसारी घसरपृष्ठे आ॰ १३ अ च्या डाव्या बाजूस 
दाखविली आहेत. ख₁ खोलीिर उदु्यक्त आवण प्रवतयोगी उच्छेदािी घसरपृष्ठे सारखीि असतात. 
आ॰ १३ आ मध्ये भांजनरेिेला फ कबदूत स्पशथणारे भांजनितुथळ एकि आहे. या िस्तुस्स्र्तीने 
उपरोक्त विधानािे स्पष्टीकरण होते. त्याि आकृतीिरून हेही वदसून येते की, ख₁ या खोलीिर या 
दोन प्रकारच्या उच्छेदाांना अनुरूप असणारी प्रवतबलपवरस्स्र्ती सारखीि असते. 
 
आ॰ ११ ते १३ मध्ये दाखविलेल्या समस्याांिी विश्लेिणात्मक उकल जे. रेसलने केली आहे 

(१९१०). फ्राँटाडथने आ॰ १३ अ मध्ये दाखविलेल्या घसरपृष्ठाांिी समीकरणे वसद्ध केली (१९२२). त्याने या 
समीकरणाांच्या आधाराने समाकिथणयुक्त मृवत्तकाांच्या उताराांिी लक्ष्मण उांिी ठरविण्यािा प्रयत्न केला; 
परांतु त्याांतून काढलेल्या वनष्ट्किांच्या विरुद्ध गांभीर आके्षप घेता येण्यासारखे आहेत (टेरझागी १९३६ अ). 
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प्रकरि ४ 
 

साियणत्रक णसद्धांिांचा व्यािहाणरक समस्यांमध्ये उपयोग 
 
१३. प्रणिबल आणि णिरूपत्ि लक्षिे : 
एखाद्या समस्येिी उकल, स्स्र्वतस्र्ापकत्ि ककिा नम्यत्िविियक वसद्धाांतासारख्या एखाद्या सािथवत्रक 
वसद्धाांतातील मलूभतू समीकरणाांिा प्रत्यय आणनू देत असेल, तर एक गोष्ट ओघानेि येते की, वििाराधीन 
िस्तूच्या अांतरांगातील गवणतप्राप्त प्रवतबल आवण विकृती याांविियीिी पवरस्स्र्ती ि वसद्धाांत प्रवतपादनासाठी 
त्या िस्तूच्या प्राकृवतक गुणधमांच्या बाबतीत स्िीकारलेली गृहीते, याांत सुसांिाद असला पावहजे. तर्ावप 
एखाद्या विवशष्ट समस्येिा वििार करताना आणखी एका बाबतीत सुसांिाद आिश्यक ठरतो, तो म्हणजे 
गवणतप्राप्त प्रवतबल-विकृतीविियक पवरस्स्र्ती आवण वििाराधीन िस्तूच्या सीमाांिरील ज्या पवरस्स्र्तीिे 
ककिा लक्षणाांिे अस्स्तत्ि अगोदरि माहीत होते, ती सीमालक्षणे याांतील सुसांिाद, हा होय. या 
सीमालक्षणाांिे दोन गट पाडता येतात, एक प्रणिबलणिषयक सीमालक्षिे आवण दुसरा णिरूपत्िणिषयक 
सीमालक्षिे. सांवक्षप्तरीत्या त्याांना प्रणिबल-लक्षिे आवण णिरूपत्ि-लक्षिे असे म्हटले जाते. 

 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक समस्याांच्या बाबतीत प्रवतबललक्षणाांच्या स्िरूपाविियी शांकेला क्वविति 

अिसर असतो. तसेि विरूपत्ि-लक्षणाांविियीही शांका नसते. उदाहरणार्थ, ज्यािा तळ कठीण आधारािर 
स्स्र्त आहे ि ज्याच्या पृष्ठाच्या एका लहान भागािर, दर एकाांक के्षत्री भ मूल्यािा अवधभार ठेिला आहे, 
अशा स्स्र्वतस्र्ापक र्रात वनमाण होणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती, आपण वििारात घेऊ. या स्स्र्वतस्र्ापक 
र्राच्या तळािे उभ्या वदशतेील विस्र्ापन प्रत्येक वठकाणी शून्यि असले पावहजे ि या अटीिी पूती होईल, 
अशाि प्रकारिे उत्तर या उदाहरणात प्राप्त झाले पावहजे, यात शांका नाही. 

 
मृवत्तकाबलविज्ञानातील नम्यत्िविियक समस्याांच्या बाबतीतील पवरस्स्र्ती उलट आहे. तेरे् 

विरूपत्ि-लक्षणाांकडे आिश्यक तेिढे लक्ष क्वविति वदले गेले आहे, असे म्हणाि ेलागते. घसरणसमीप 
अिस्रे्त मृवत्तकाराशीतील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर पडणाऱ्या विरूपत्ि-लक्षणाांच्या प्रभािािे ज्ञान 
होण्यासाठी अपारप्राय आवण समाकिथणहीन राशीतील नम्य समतोल वसद्धाांताच्या व्यािहावरक िापरािी 
उदाहरणे आपण वििारात घेऊ. (त्याांिे िणथन पवर. १० मध्ये केले आहे.) वजिे प्रत्यक्षात उदाहरण देता 
येणार नाही, अशा एका ताण आवण दाब लािण्याच्या काल्पवनक वक्रयेनेि केिळ अपारप्राय राशींिे 
स्स्र्वतस्र्ापक समतोलातून नम्य समतोलात कराियािे अिस्र्ाांतर साध्य होते, हे त्या वठकाणी विशिे भर 
देऊन साांवगतलेले आहेि. स्र्ापत्यकमामुळे मृवत्तकाांत वनमाण होणाऱ्या नम्य समतोल अिस्र्ा अवतशय 
लहान के्षत्राांपुरत्याि मयावदत असतात. अपारप्राय राशीतील नम्य समतोलािा वसद्धाांत, स्र्ापत्य-
व्यिहारात लागू करण्याच्या उदे्दशाने आपण रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्तील एका अपारप्राय राशीिा 
गमन हा वत्रकोणाकार खांड (आ॰ १४ अ) वििारात घेऊ. गन हे घसरपृष्ठ असून गम ही उभी बाजू आहे. 
मृवत्तकाराशी मूळ अिस्रे्तून रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्त जात असताना या वत्रकोणाकृती खांडातील 
मृवत्तकेिे विस्तरण आडव्या वदशते होत असते. या विस्तरणािे प्रमाण मम₁ ग या रेखाांवकत के्षत्राच्या रुां दीने 
दाखविले आहे (आ. १४ अ). समजा, वत्रकोणािी ख खोलीिरील रुां दी क्ष आहे, तसेि त्या खोलीिरील 
मृवत्तकेिे, स्स्र्वतस्र्ापक ते नम्य, असे अिस्र्ाांतर होण्यासाठी लागणारे, दर एकाांक रुां दीिे आडव्या 
वदशतेील विस्तरण ರ आहे. अर्ाति रेखाांवकत वत्रकोणािी ख खोलीिरील Δ क्ष ही रुां दी ರ x क्ष इतकी 
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असेल. ರ िे मूल्य मृवत्तकेिा प्रकार, वतिी घनता ि खोली ख याांिरि केिळ अिलांबून नसून राशीच्या मूळ 
प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिरही अिलांबून असते. म्हणून रेखाांवकत भागाविियी सिथसाधारण विधान केिळ एिढेि 
करता येईल की, त्यािी रुां दी ग कबदूजिळ शून्य असते ि तेरू्न िाढत जाऊन म कबदूजिळ महत्तम होते. ರ 
िे मूल्य ख िर अिलांबून नाही, असे फार तर सिथत्र सारखी घनता असलेल्या िालुकेच्या बाबतीत आवण 
तेही फार स्रू्लमानाने म्हणता येईल. या गृहीतािा अिलांब करूनि, आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे रेखाांवकत 
के्षत्र वत्रकोणाकृती मानता येते. मूळ अिस्रे्तील वििवक्षत प्रवतबल-पवरस्स्र्ती तीि असेल, तर 
िालुकाराशीिी घनता वजतकी अवधक, वततके ರ िे मूल्य लहान असते. उदु्यक्त अिस्र्ा येताि गन 
पृष्ठािरील प्रवतबलाांिे ब हे फलरूप बल गन िरील लां बाशी ಖ कोन करते (आ. १४ अ). गम िरील प्रवतबल 
आडि ेअसते आवण ते खोलीच्या मूल्यानुसार सरळ प्रमाणात िाढत जाते. या प्रवतबलाांिा दाउ हा फलरूप 
दाब, गम च्या तळाकडील तृतीयाांश कबदूच्या वठकाणी कारक होतो. वत्रकोणातील मृवत्तकेिे िजन ि आहे. 
ब, ि आवण दाउ ही तीन बले म्हणजे समतोल साधणाऱ्या सांप्रवतपन्न बलाांिा सांि होय. 

 
गमन विभागातील प्रवतबलविरूपत्िावदविियक पवरस्स्र्ती तीि ठेिनू गन च्या खाली ि उजव्या 

बाजूस असलेली भाराक्राांत मृवत्तका काढून त्या वठकाणी स्स्र्वतस्र्ापक अिस्रे्तील मृवत्तकाराशी आणनू 
ठेिला, तरी ब या बलािी वदशा ि मूल्य तीि राहतील. गमन विभागातील मृवत्तकेिे िजन तेि आहे. तेव्हा 
गम च्या डाव्या बाजूकडील मृवत्तका काढून त्या वठकाणी गमन विभागातील प्रवतबल-विरूपत्िावद-विियक 
पवरस्स्र्ती तीि राहील अशा प्रकारे एखादा बाह्य आधार आणनू उभा केला, तर उपरोक्त एकां दर रिनेिा 
समतोल वटकिनू धरण्यासाठी दाउ याि मूल्यािे प्रवक्रवतयात्मक बल या आधाराकडून प्राप्त झाले पावहजे. 
दुसऱ्या शबदाांत साांगाियािे, तर हे सिथ स्स्र्त्यांतर गमन विभागातील प्रवतबल-विरूपत्िविियक पवरस्स्र्ती 
बदलू न देता केले असल्यामुळे, अशा स्स्र्त्यांतरानांतरिी ब, व आवण दाउ ही बले म्हणजे प्रर्म िर्मणलेली 
बलेि होत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी १४ : आदिय िालुकेिील नम्य समिोलाच्या स्िाणनक अिस्िाणंिषयीच्या रेखाकृिी. णिणिि अिस्िा 
णनमाि करण्यासाठी मुळाि उभी असलेली पािळी कमीि कमी णकिी प्रमािाि णिचणलि बकिा णिरूणपि 

झाली पाणहजे, हे (अ), (इ) आणि (उ) मध्ये रेखाणंकि के्षत्राने दाखणिले आहे. िदनुषणंगक नम्य 
समिोलाचा प्रकार त्यािंील काियणनक प्रणिमानंी दाखणिला आहे. (अ) उभ्या घषयिरणहि पृष्ठामागील 
उदु्यक्ि अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा; (आ) घषयियुक्ि पृष्ठ कलले असिा धनणचन्हयुक्ि बभिघषयि 

णनर्ममले जािे, हे दाखणििारी आकृिी; (इ) बभिघषयि धन असिाना णमळिारी घषयियुक्ि पृष्ठामागील 
उदु्यक्ि अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा; (ई) घषयियुक्ि पृष्ठ आणि घसरपृष्ठे याचं्या छेदनबबदूजिळ होिारा 

कोन ठरणिण्याची आलेखात्मक पद्धि; (उ) बभिघषयि धन असिानंा णमळिारी घषयियुक्ि पृष्ठामागील 
प्रणियोगी अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा; (ऊ) बभिघषयि ऋि असिाना णमळिारी घषयियुक्ि पृष्ठामागील 
उदु्यक्ि अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा; (ए) ििीच प्रणियोगी अिस्िेिील काियणनक प्रणिमा. [आकृती १४ (उ) 

मध्ये ‘डाव्या बाजूस खाली ⅓’ हे ‘–’ असे िािाि]े 



 

अनुक्रमणिका 

गम हा एखादा मानिवनर्ममत आधार असून त्याच्या मागे मृवत्तकेिे भरण केलेले असेल, तरीही 
उपरोक्त वनष्ट्किथ लागू पडतील; परांतु त्यासाठी पढुील अटी पुऱ्या झालेल्या पावहजेत. पवहली म्हणजे या 
आधाराच्या अस्स्तत्िामुळे गम िर कोणतीही कातथवनकप्रवतबले वनमाण होता कामा नये. हे झाले सीमास्र् 
प्रवतबल-लक्षण, दुसरी अट म्हणजे भरण करताना ककिा ते पुरे झाल्यानांतर हा कृवत्रम आधार, त्याच्या मूळ 
गम या स्र्ानापासून ढळून आ. १४ अ मधील गम₁ या स्र्ानाप्रत ककिा त्याच्याही पलीकडे सरकू शकला 
पावहजे. या विधानामागिी कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. पूणथतया ताठ आवण स्र्ानबद्ध कभतीच्या पाठीिर 
पडणारा पाश्वीय मृवत्तकादाब, उदु्यक्त मृवत्तकादाबापेक्षा बराि अवधक असतो, असे दृष्टोत्पत्तीस आलेले 
आहे. रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्त रूपाांतर होण्यासाठी कभतीच्या सवन्नध असलेल्या मवृत्तकेत पाश्वीय 
विस्तरण होणे आिश्यक असते आवण हे विस्तरण आ. १४ अ मध्ये दाखविलेल्या अपारप्राय राशीच्या गमन 
या वत्रकोणाकृती भागातील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती, तेिढ्याि प्रमाणात पालटण्यासाठी आिश्यक असणाऱ्या 
विस्तरणाइतके तरी असाियास हि.े अर्ाति या विस्तरणासाठी िर साांवगतल्याप्रमाणे कभतीिे पाश्वीय 
वििलन होणे आिश्यक ठरते. हे सीमास्र् विरूपता लक्षण होय. या दोन लक्षणाांपकैी एक जरी उपस्स्र्त 
नसेल तर कृवत्रम आधारामागील भरण ि आ. १४ अ मधील गमन विभाग याांमध्ये समानशीलत्ि आहे, असे 
मानणे समर्थनीय ठरत नाही. उदाहरणार्थ, आ. १४ अ मधील पाश्वीय आधारािी म ही कड स्स्र्र राहून 
खालिी कड ग कबदूपासून बऱ्याि प्रमाणात बाजूला सरकली आहे अशी कल्पना करणे शक्य आहे. अशा 
पवरस्स्र्तीत भरणािा माथ्याकडील भाग आडव्या वदशते विस्तरण पाि ूशकणार नाही आवण रॅन वकन प्रणीत 
अिस्रे्प्रत जाऊ शकणार नाही. तर्ावप आधारािा खालिा भाग पुरेशा प्रमाणात ढळला, तर दुसऱ्या एका 
प्रकारच्या नम्य समतोलािा प्रादुभाि होईल. अशा प्रकारे आधावरत मवृत्तकेच्या िरच्या भागात पाश्वीय 
स्र्ानबद्धतेिी पवरस्स्र्ती वनमाण केल्यास, तीत छत्रवक्रयेिा प्रादुभाि होऊन आधाराच्या िरच्या भागािरील 
पाश्वीय दाब िाढतो ि खालच्या भागािरील दाब कमी होतो. प्रकरण ५ मध्ये या विियािे वििरण केले 
जाईल. अशा वठकाणी आधाराच्या तळातून जाणारे घसरपृष्ठ प्रकिाने िक्र झालेले असते ि ते 
मृवत्तकाराशीच्या पृष्ठभागास काटकोनात छेदून जाते. म्हणून पाश्वीय आधारािी कड आ॰ १४ अ मधील म₁ 
ने वनर्मदष्ट केलेल्या स्र्ानाप्रत सरकणे शक्य नसेल, तर पूिोक्त उपपत्तीच्या प्रत्ययासाठी आिश्यक 
असणाऱ्या इतर अटी – उदा., गम (आ. १४ अ) िरील कातथवनक प्रवतबलाांिा अभाि इत्यादी – पुऱ्या 
झाल्या, तरी घसरणाऱ्या खांडािा आकार ककिा त्यािर कारक असणाऱ्या बलाांच्या वदशा इ. िे आ. १४ अ 
मधील तत्सम गोष्टीशी कोणतेि साम्य राहत नाही. 

 
शिेटी साांगायिे म्हणजे गम आवण गम₁ (आ. १४ अ) या दोन स्र्ानाांच्या मध्ये पडणाऱ्या 

स्र्ानापयंत कभत सरकू शकली, तर मृवत्तकेच्या कोणत्याि भागात उच्छेदास आिश्यक असणाऱ्या अटी 
पुऱ्या होणार नाहीत आवण ग म िरील एकाांक दाबािे मूल्य स्तबध मवृत्तकादाब 

 
ಲआ ₀= मृ₀ घ ख १० (१) 

 
आवण उदु्यक्त मृवत्तकादाब 

 

ಲउ = घ ख स्प² (४५° – ಖ/२) = ख घ 
१ 

१० (२) 
ण 

 
या दोहोंच्या मध्ये कुठेतरी असेल; तसेि कोणत्याही भागात नम्य समतोल अिस्र्ा असणार नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

सीमा-विरूपत्ि-लक्षणाांच्या व्यािहावरक महत्त्िािर याहून अवधक भर देण्यािी आिश्यकता भासू 
नये. या लक्षणाांच्या व्यािहावरक महत्त्िािी जाणीि असती, तर खोदाईमध्ये िापरली जाणारी आधारकाष्ठ े
ककिा बोगद्याांच्या आधारनवलका याांिरील मवृत्तकादाब ठरविण्यासाठी, आधारकभतींिरील मवृत्तकादाबािे 
रॅन वकन ककिा कूलोमप्रणीत वसद्धाांत लागू करण्यािा मोह, स्र्ापत्य-विशारदाांना झाला नसता. खरे पाहता, 
आधारकाष्ठाांिरील मवृत्तकादाबािे वितरण वनवित करणारी पवरस्स्र्ती आवण रॅन वकन प्रणीत ककिा तत्सम 
वसद्धाांताांच्या प्रत्ययासाठी आिश्यक असणारी मूलभतू पवरस्स्र्ती, याांत कोणतेि साम्य नाही. म्हणून या 
अर्िा अशा अन्य वसद्धाांताांिा गहथणीय स्िैर िापर होऊ नये, या उदे्दशाने पुढील प्रकरणाांतून कराियाच्या 
प्रत्येक सैद्धाांवतक विििेनाच्या प्रारांभीि, त्याला आधारभतू असणारी गृहीते आवण आिश्यक असणारी 
लक्षणे, याांिा सांपूणथपणे वनदेश केला जाईल. व्यािहावरक समस्याांच्या बाबतीत उपयोग केला असता, पुरेशी 
अिूक उत्तरे वमळण्याच्या दृष्टीने, या ग्रांर्ातील पुढील प्रकरणाांतून वदलेल्या प्रत्येक वसद्धाांतािर विसांबता 
येईल; परांतु त्यासाठी के्षत्रातील पवरस्स्र्ती आवण वनर्मदष्ट केलेली गृहीते ि लक्षणे याांच्यात वनदान स्रू्ल 
मानाने तरी सुसांिाद असला पावहजे. अन्यर्ा, एखादा वसद्धाांत त्याच्या सयुस्क्तकतेच्या कके्षत वकतीही 
भरिशािा ठरलेला असो, तो अशा उदाहरणाांत लागू करता येणार नाही. 
 
१४. आधारबभिीिरील मृणिकादाबाचा रॅन णकन प्रिीि णसद्धांि : 
िरील पवरच्छेदात विशद केलेल्या तत्त्िािे वनदशथक असे उत्तम उदाहरण म्हणजे आधारकभतीिरील 
मृवत्तकादाबािा रॅन वकन प्रणीत वसद्धाांत हे होय. आधारकभत कलल्यास वतच्यामागील भरणात आडव्या वदशनेे 
विस्तरण होते ि त्यामुळे आधारकभतीच्या पाठीिर पडणारा मृवत्तकादाब हळूहळू घटत जाऊन एका लघुतम 
मूल्याप्रत पोितो. या मूल्यासि उदु्यक्ि मृणिकादाब असे म्हणतात. याऐिजी कभत आडव्या वदशनेे भरणाकडे 
रेटल्यास मृवत्तका आडव्या वदशते दाबली जाऊन वतिा विरोध िाढत जातो ि एका महत्तम मयादेला 
पोितो. या मयादेच्या मूल्यास प्रणियोगी मृणिकादाब म्हणतात. कभतीच्या हालिालीमुळे याांपैकी कोणत्याही 
एका मयादेप्रत मवृत्तका पोिली, तर वतिा नम्य विसपथणाने उच्छेद होतो. रॅन वकन च्या वसद्धाांतािी िैवशष्ट्ये 
आवण त्यातील उवणिा दाखविण्यासाठी एखाद्या समाकिथणहीन भरणािे उदाहरण आपण वििारार्थ घेऊ. 
या भरणािा पृष्ठभाग समतल असून बाहेरून वदलेल्या कृवत्रम आधारािी उांिी च आहे. आधाराच्या 
पाठीिरील मृवत्तकादाबािे गवणत आपणास आता माांडाियािे आहे. भरणातील मृवत्तकेिी घनता घ आहे 
आवण वतिा कातथवनक विरोध खालील समीकरणाने व्यक्त होतो. 

 
क = ಲ स्प ಖ ५ (२) 

 
रॅन वकन च्या वसद्धाांतानुसार, गम िरील पाश्वीय दाब (आ. १४ अ) आवण समतल पृष्ठभागाच्या 

अपारप्राय राशीतून घेतलेल्या उभ्या छेदािरील रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्तील दाब या दोहोंिे मूल्य 
सारखेि असते. अशा छेदािरील कातथवनक प्रवतबले नेहमीि शून्य मूल्यािी असतात. तेव्हा उभ्या छेदािर 
केिळ लां बवदक् प्रवतबलेि कारक असतील. 

 
उदु्यक्त उच्छेदाच्या िळेी उभ्या छेदािरील लां बवदक् प्रवतबल खालीलप्रमाणे असते. 
 

ಲउ = घ ख स्प² (४५° – ಖ/२) = घ ख 
१ 

१० (२) 
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येरे् ण = स्प² (४५° + ಖ/२) हे विसपथणमूल्य आहे. कभतीिी उांिी च आहे. तेव्हा एकाांक लाांबीच्या कभतीच्या 
पाठीिरील एकूण दाब पुढीलप्रमाणे वमळेल. 
 
 च     

[१] दाउ =  ∫ 
ಲ₃ dख = १ घ च² १ 

₀ २ ण 
 
जर उच्छेद पाश्वीय रेटा लािनू झालेला (प्रवतयोगी उच्छेद) असेल, तर आपल्याला पुढील 

समीकरणे वमळतात. 
 

ಲप्र = घ. ख. ण १० (४) 
 
आवण 
 
 च    

[२] दाप्र =  ∫ 
ಲ₃ dख = १ घ च²ण ₀ २ 

 
दोन्ही िळेेस गम या पृष्ठािरील दाबािे वितरण स्स्र्रजलदाबाच्या वितरणाप्रमाणे असते ि तो दाब 

छेदाच्या तळापासून च/३ उांिीिर कारक होतो. 
 
भरणातील मृवत्तका समाकिथणयुक्त असेल, तर वतिा कातथवनक विरोध पुढील समीकरणाने व्यक्त 

होतो. 
 

क = स + ಲ स्प ಖ 
 
उदु्यक्त उच्छेदाच्या क्षणी वतच्या उभ्या छेदािरील लां बवदक् प्रवतबल आवण एकूण दाब पुढीलप्रमाणे 

असतात. 
 

ಲउ = − २स 
१ 

+ घ ख 
१ 

१२ (२) 
√ण ण 

 
 च        

[३] दाउ =  ∫ 
ಲउ dख = − २स च १ + १ घ च² १ ण ₀ √ण २ २ 

 
गम या उभ्या पृष्ठािरील उदु्यक्त दाबािे वितरण आ॰ ११ उ मधील गउ नउ या दाबरेिेने दाखविले 

जाते ि दाबािा कारक-कबदू छेदाच्या तळापासून ⅓ च पेक्षा कमी अांतरािर असतो. जर 



 

अनुक्रमणिका 

च = चल 
४स 

√ण 
घ 

असेल तर गम िरील एकूण पाश्वीय दाब शनू्य होतो. पवरच्छेद १२ मध्ये विशद केल्याप्रमाणे पुढील 
मूल्याच्या खोलीपयंत मृवत्तकेत ताण-प्रवतबलयुक्त अिस्र्ा असते. 

 

ख₀ = 
२स 

√ण १२ (१) 
घ 

 
हे समीकरण आवण त्याच्या आधीिे समीकरण याांिा सांयोग करून आपणास पुढील समीकरण वमळते. 

 

चल = 
४स 

√ण = २ख₀ [४] 
घ 

 
मृवत्तकेिा उच्छेद पाश्वीय दमनामुळे (प्रवतयोगी उच्छेद) झालेला असेल, तर उभ्या छेदाच्या ख 

खोलीिरील प्रवतबल आवण एकूण दाब पुढीलप्रमाणे असतात. 
 

ಲप्र = २ स √ण + घ ख ण १२ (३) 
 
आवण 
 
 च         

दाप्र =  ∫ 
ಲप्र dख = २स च √ण + १ घ च² ण  

₀ २ 
 
प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािे गम या उभ्या छेदािरील वितरण आ॰ ११ उ मधील गप्र नप्र या दाबरेिेने 

दाखविले जाते ि दाबािा कारक-कबदू च या उांिीच्या मधल्या तृतीयाांशात पडतो; कारण आ॰ ११ उ मधील 
गगप्रनप्रन या दाबके्षत्रािा आकार समलांब िौकोनाकृती आहे. 

 
मृवत्तकाराशीच्या पृष्ठभागािर भ मूल्यािा समप्रमाण वितवरत असा अवधभार ठेिलेला असेल, तर ख 

खोलीिर पुढीलप्रमाणे आडिा दाब असतो. 
 

ಲप्र = २ स √ण + घ· ( ख + 
भ ) ण १२ (५) 
घ 

 
आवण एकूण प्रवतयोगी मवृत्तकादाब पुढीलप्रमाणे असतो. 
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दाप्र = २ स च √ण + 
१ 

घ च² ( २ भ 
+ १ ) ण [६] 

२ चघ 
 
वतरक्या पाठीच्या कभतीमागे उतरत्या पृष्ठभागािा मृवत्तकाराशी असल्यास त्या वतरक्या पाठीिर 

येणारा दाब व्यक्तविणारी समीकरणेही रॅन वकन ने शोधली आहेत. ही समीकरणे काहीशी स्क्लष्ट 
असल्यामुळे, अशा पवरस्स्र्तीतील रॅन वकन प्रणीत दाबािे मूल्य ि त्यािी वदशा ठरविण्यासाठी मोह र-
रेखाकृतीिर आधावरत असलेल्या आलेख पद्धतीिा उपयोग करणे खवित श्रयेस्कर असते. ही पद्धत 
प्रकरण ३ मध्ये िर्मणली आहे. 

 
१५. बभिघषयिाचा घसरपृष्ठाच्या आकारािर पडिारा प्रभाि : 
आधारकभतीच्या बाबतीत १४ (१) ि १४ (२) या समीकरणाांच्या प्रत्ययासाठी आिश्यक असलेले एक सीमा-
लक्षण प्रत्यक्षात कधीि आढळत नाही; कारण वजिे पृष्ठ सांपूणथपणे घिथणविहीन आहे अशी कभति प्रत्यक्षात 
असत नाही. कभतीच्या पृष्ठाच्या खडबडीतपणािा उदु्यक्त मृवत्तकादाबािर होणारा पवरणाम आ॰ १४ आ 
िरून वदसून येतो. तीत एका समाकिथणहीन राशीिा छेद दाखविला आहे. तेरे् गम हे आधारपृष्ठ आहे. 
कभतीच्या पाश्वीय वििलनामुळे गमन या खांडािा माथ्यािा पृष्ठभाग खिेल. नम₂ रेिेच्या उताराने हे 
अधोगमन दाखविले आहे (आ॰ १४ आ). गम या घिथणयुक्त पृष्ठभागािरून मृवत्तकेला खाली सरकाियािे 
आहे; त्यामुळे मृवत्तकादाबािी वदशा, वतच्या मूळ आडव्या, म्हणजेि पृष्ठाशी लांबरूप, वदशऐेिजी आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे गम िरील लां बाशी ಕ कोन करते. ಕ म्हणजे बभिघषयिाचा कोन होय. उदु्यक्त दाबाच्या 
बाबतीत ಕ जेव्हा लांबापासून अधस् वदशनेे मोजला जातो, तेव्हा त्यािे मूल्य आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे धन 
समजले जाते. 

 
हा सांकेत आवण मोह रच्या रेखाकृतीतील कातथवनक प्रवतबलाांच्या विन्हाांविियीिा प्रघात 

याांिा काही सांबांध नाही. मोह रच्या आकृतीत जेव्हा फलरूप प्रवतबल त्याच्या लां बवदक् घटकापासून 
अपसव्य वदशनेे वििलन पािते तेव्हा कातथवनक प्रवतबल धन असते. आधारकभतीिरील उदु्यक्त 
मृवत्तकादाबाच्या बाबतीत ऊध्िथ वदशनेे कारक असणारे घिथण धन समजले जाते. आ. १४ आ मध्ये 
दाखविलेले धन कभतघिथण म्हणजे मोह रच्या रेखाकृतीतील ऋण कातथवनक प्रवतबल आहे; तर्ावप 
मृवत्तका कभतीच्या डाव्या बाजूस आहे, असे कस्ल्पले, तर तेि घिथण मोह रच्या आकृतीतील धन 
कातथवनक प्रवतबल होते. कभत-घिथणािा कोन ऋणही असू शकतो. कभतीच्या माथ्यािर मोठा 
अवधभार ठेिल्यामुळे ककिा अन्य कारणाांमुळे, ती राशीच्या खिण्यापेक्षा अवधक प्रमाणात खिल्यास 
कभतघिथण ऋण होते. रॅन वकन प्रणीत समीकरण १४ (१) ಕ = ० या गृहीतािर आधावरत असल्यामुळे 
त्यास कभतघिथणाच्या अस्स्तत्िाने बाध येतो; मग ते धन ककिा ऋण, कसेही असो. 
 
ಕ िे मूल्य शून्य नसल्यास घसरपृष्ठािा खरा आकार ठरविणे फार कठीण असते. मृवत्तका 

समाकिथणहीन आहे, असे गृहीत धरूनि केिळ ही समस्या काटेकोरपणे सोडविलेली आहे. तर्ावप 
तदनुिांवगक समीकरणे व्यािहावरक उपयोगाच्या दृष्टीने फारि स्क्लष्ट आहेत. रैसनेर आवण इतर 
सांशोधकाांच्या या विियाच्या सांशोधनातून काढलेल्या वनष्ट्किांिे सार पुढील पवरच्छेदाांतून ग्रवर्त केले आहे. 
विियािी माांडणी प्रार्वमक स्िरूपात केलेली असल्यामुळे काही गोष्टी काटेकोर उपोिलक विधानाविना 
मान्य केल्या पावहजेत. 
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आ॰ १४ इ म्हणजे आदशथ िालुकेच्या अपारप्राय राशीिा उभा छेद आहे. या राशीला आडव्या वदशनेे 
समप्रमाणात ओढून विरूपत्ि आणले असता, ती रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्प्रत जाऊन नांतर वतिा 
उच्छेद होईल. हा उच्छेद मझ या रेिेच्या उजव्या बाजूस दाखविलेल्या दोन सांिाांतील घसरपृष्ठाांिरून 
होईल. या राशीमध्ये मप हा घिथणयुक्त पृष्ठािा पडदा वशरविला आवण नांतर ओढून घेतला, तर िालुकेतील 
प्रवतबल-पवरस्स्र्तीत बदल होतो; परांतु हा बदल पडदा ि पडद्याच्या म या माथ्याच्या कडेतून वनघणारे मझ 
हे रॅन वकन घसरपृष्ठ याांनी मयावदत केलेल्या झमप या वत्रकोणाकृती के्षत्रापुरताि केिळ असतो. 

 
नम्य समतोलाच्या अिस्रे्च्या ह्या महत्त्िपूणथ अांगाच्या प्राकृवतक कारणाांिी कल्पना येण्यासाठी 

िालुकाराशीिी नम्य समतोलािी अिस्र्ा तशीि ठेिनू कभतघिथण कोन ० पासून ಕ या अांवतम मूल्यापयंत 
हळूहळू िाढविला आहे, असे आपण समजू. म मधून वनघणाऱ्या आवण उपरोक्त पडदा आवण मझ याांमध्ये 
स्स्र्त असलेल्या प्रत्येक सरळ छेदािरील कातथवनक प्रवतबले या प्रवक्रयेमध्ये िाढत राहतील; परांतु मझ या 
घसरपृष्ठािरील कातथवनक प्रवतबलात मात्र काही बदल होणार नाही. कारण मझ पषृ्ठाच्या िरील भागात 
स्स्र्त असलेली िालुका अगदी प्रारांभापासून त्या पृष्ठािरून खालच्या वदशनेे घसरण्याच्या बतेात होती. 

 
पडद्याच्या कोणत्याही भागािरील पाश्वीय दाबािा दाउ हा फलरूप दाब आकृतीत 

दाखविल्याप्रमाणे वक्षवतजवदशशेी ಕ कोन करतो. 
 

घसरपृष्ठे पडद्याच्या पृष्ठाशी कोणता कोन करतील हे मोह रप्रणीत रेखाकृतीच्या साहाय्याने 
(आ. १४ ई) िटकन दाखविता येते. या आकृतीतील ळ हे ितुथळ पडद्याच्या उजव्या अांगालगतच्या 
वििवक्षत कबदूच्या वठकाणी असलेली प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दाखविते. आ॰ १४ इ मधील गम 
पृष्ठािरील फलरूप दाब गम िरील लांबाशी सव्य वदशनेे ಕ कोन करतो. त्याअर्ी मोह रच्या 
रेखाकृतीतील (आ॰ १४ ई) तदनुिांवगक कातथवनक प्रवतबल ऋण विन्हाने दाखविले पावहजे (पवर॰ 
७ पाहा). पडद्याच्या या अांगािी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दशथविणारा फ हा कबदू उ मधून जाणाऱ्या ि 
वक्षवतजाशी ಕ कोन करून उजव्या बाजूने खाली उतरणाऱ्या सरळ रेिेिर स्स्र्त असतो. ही रेिा 
ितुथळाला दोन वठकाणी छेदते. पडद्यािर उदु्यक्त भार कारक असल्यामुळे फ हा डाव्या बाजूिा 
छेदनकबदू ठरतो. उदु्यक्त दाबाला अनुिांवगक धु्रउ हा धु्रि फध्रउ या रेिेिर (आ. १४ ई) स्स्र्त असेल. 
ही रेिा मप ला (आ. १४ इ) समाांतर आहे. उभ आवण उभ₁ ह्या भांजनरेिाांिे ळ ितुथळाशी होणारे प 
आवण प₁ हे स्पशथकबदू धु्रउ या धु्रिास जोडले असता धु्रउ प आवण धु्रउ प₁ या दोन रेिा वमळतात. या 
दोन रेिाांनी पडद्याच्या उजव्या पृष्ठाच्या अगदी लगत असलेल्या घसरपृष्ठाांच्या वदशा ठरतात. 
 
गमझ या वत्रकोणी भागातील घसरपृष्ठाांच्या दोन्ही सांिाांतील प्रत्येक पृष्ठ िक्रि असले पावहजे, असे 

रैसनेरने दाखिनू वदले आहे (१९२४). घिथणयुक्त पडद्यािरील िालुकादाबाच्या सांशोधनाच्या बाबतीत 
कारमान (१९२६), याकी (१९३८) आवण ओह दे (१९३८) याांिी नाि ेकालानुक्रमाने घेता येतात. त्यातून 
प्राप्त झालेली मृवत्तकादाबविियक समीकरणे उपयोगाच्या दृष्टीने फार स्क्लष्ट आहेत; परांतु पुढील सािथवत्रक 
वनष्ट्किथ मात्र व्यािहावरक दृष्ट्या महत्त्िािे आहेत. ते वनष्ट्किथ असे : घिथणयुक्त पडद्याच्या सावन्नध्यातील 
अपारप्राय िालुकाराशीच्या प्रत्येक कबदुस्र्ानी नम्य समतोल अस्स्तत्िात असेल, तर पमझ या विभागातील 
घसरपृष्ठाांच्या सांिाांतील प्रत्येकािा आकार त्र = त्र₀ फ (ಠ) या एका समीकरणाने व्यक्तविता येतो. येरे् त्र 
हे पृष्ठािरील कबदूिे म पासूनिे अांतर (आ. १४ इ) आहे आवण ಠ हा तदनुिांवगक कें द्रीय कोन आहे. त्र₀ 
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म्हणजे ಠ = ० असतानािे त्र िे मूल्य आहे. घसरपृष्ठाच्या या व्यिच्छेदक लक्षणामुळे मवृत्तकादाब खोलीच्या 
सरळ प्रमाणात िाढतो. म्हणून पडद्याच्या एकाांक के्षत्रािरील मृवत्तकादाबािा लां बवदशतेील घटक दउल 
पुढील समीकरणाने व्यक्त होतो. 

 
दउल = घ ख मउृ [१] 

 
येरे् घ ही मवृत्तकेिी घनता असून ख ही पृष्ठभागापासूनिी खोली ि मृउ हा एक वमतीहीन गुणाांक आहे. 
त्याला उदु्यक्ि मृणिकादाबाचा गुिाकं म्हणतात. त्यािे मूल्य ಖ ि ಕ या कोनाांिरि केिळ अिलांबून असते. 
ಕ हा कभत-घिथण कोन शून्य असेल तर िरील समीकरणाने वमळणारे मृवत्तकादाबािे मूल्य आवण समीकरण 
१० (२) ने वमळणारे रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त दाबािे मूल्य, हीं एकि असतात. तसेि 

 

मृउ = 
१ 

= स्प² ( ४५° – 
ಖ ) [२] 

ण २ 
असतो. येरे् ण हे विसपथणमूल्य स्प² (४५°+ ಖ/२) इतके आहे. 

 
घसरपृष्ठाांिा आकार आ. १४ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे असतो. ಕ िे मूल्य जसे कमी होईल, 

त्यानुसार पृष्ठाांिी िक्रता कमी होते. ಕ = ० होताि आ. १४ अ मधील पृष्ठाांप्रमाणे ती पूणथत्िाने सरळ होतात. 
 
रॅन वकन प्रणीत मृवत्तकादाबािा वसद्धाांत (पवर॰ १३ पाहा) ज्या उपपत्तीने वसद्ध केला वतिी पुनरुक्ती 

करून आ. १४ इ च्या आधारे पुढील वनष्ट्किथ काढणे समर्थनीय ठरते. आ. १४ इ मधील गमन विभागातील 
िालुकेच्या विरूपत्िाइतकेि विरूपत्ि कभतीलगतच्या वत्रकोणाकार भागात होईल, अशा तऱ्हेने एखाद्या 
खरखरीत पृष्ठाच्या कभतीिे वििलन झाले, तर अशा वठकाणी उच्छेदािी घसरपृष्ठे गन प्रमाणे असतात (आ. 
१४ इ). तसेि कभतीच्या पृष्ठािरील मवृत्तकादाबािे वितरण स्स्र्रजलदाबासारखे असते. एखाद्या अपारप्राय 
राशीिे त्याच्या मूळ अिस्रे्तून उदु्यक्त नम्य समतोल अिस्रे्त रूपाांतर व्हाियािे असेल, तर अशा राशीच्या 
प्रत्येक कबदूच्या स्र्ानी आडव्या वदशतेील प्रसरणािे प्रमाण एका लघुतम मयादेपेक्षा अवधक असाि ेलागते. 
हे प्रमाण, म्हणजेि दर एकाांक लाांबीिे प्रसरण, िालुकेिे स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ ि वतिी मूळ 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती याांिर अिलांबून असते. गमन विभागातील (आ. १४ इ) िालुकेिे आडव्या वदशतेील 
विरूपत्ि रेखाांवकत के्षत्राने दाखविले आहे. या रेखाांवकत के्षत्राने दाखविलेल्या विरूपत्िापेक्षा अवधक 
विरूपत्ि आले तरीही िालुकेतील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीत काही बदल होत नाही. म्हणून म₁ग या 
स्र्ानापलीकडे कभतीिे वििलन झाल्यास गन पृष्ठािर िालुका घसरून उच्छेद होतो (आ. १४ इ). तसेि 
गम िरील मृवत्तकादाबािे वितरण स्स्र्र-जल-दाब-वितरणासारखेि राहते. याऐिजी म ही माथ्यािी कड 
स्स्र्र राहून कभतीिे वििलन झाले, तर घसरपृष्ठािा आकार गन पेक्षा नक्कीि वनराळा असेल आवण 
वििलनाच्या प्रकारािर दाबािे वितरण अिलांबून राहील. 

 
िरील विििेन कोणताही फेरफार न करता, ज्या वठकाणी कभतघिथण ऋण विन्हाांवकत आहे, अशा 

राशीच्या उदाहरणास तसेि प्रवतयोगी मवृत्तकादाबाच्या उदाहरणासही लागू पडते. कभतघिथण ऋण आहे 
अशा वठकाणच्या उदु्यक्त नम्य समतोल अिस्रे्तील कातथवनक प्रवतमा आ. १४ ऊ मध्ये दाखविली आहे. 
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स्स्र्र असलेल्या खरखरीत पडद्याच्या दोन्ही अांगाांस स्स्र्त असलेल्या अपारप्राय राशीमध्ये आडव्या 
दमनामुळे प्रवतयोगी नम्य समतोल अिस्र्ा वनमाण झाली असता आ. १४ उ मध्ये दाखविलेली कातथवनक 
प्रवतमा वमळते. पाश्वीय दमनािा पवरणाम म्हणून पडदा स्स्र्र राहून िालुका ऊध्िथ वदशनेे िढण्यास प्रिृत्त 
होत असल्यामुळे, त्यातून वनमाण होणारा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब लां बरूप वदशपेासून ऊध्िथ वदशकेडे 
वििवलत होतो. तदनुिांवगक कभतघिथण कोन धन मानला जातो. िालुकेतील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर होणारा 
कभतघिथणािा पवरणाम, पडद्याच्या माथ्याच्या कडेतून वनघणाऱ्या मझ या रॅन वकन पृष्ठापलीकडे जात नाही, 
कारण ಕ िे मूल्य कोणतेही असले तरी मझ पृष्ठाच्या िरच्या भागातील िालुका त्या पृष्ठािरून ऊध्िथ वदशनेे 
घसरण्याच्या बेताति असते. मपझ या वत्रकोणाकार विभागात असणाऱ्या दोन्ही सांिाांतील घसरपृष्ठ 
िक्राकार असतात. याकी (१९३८) आवण ओह दे (१९३८) या उभयताांनी या आकाराबाबत सांशोधन केले 
आहे. प्रत्येक सांिासाठी त्र = त्र₀ फ (ಠ) या पद्धतीिे समीकरण माांडता येते. त्र हे कबदूिे म पासूनिे अांतर 
असून ಠ हा तदनुिांवगक कें द्रीय कोन आहे. पृष्ठभागापासून ख या वििवक्षत खोलीिरील प्रवतयोगी 
मृवत्तकादाबाच्या लां ब वदशतेील घटकािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य पुढीलप्रमाणे माांडता येते. 

 
दप्रल = घ ख मपृ्र [३] 

 
येर्ील मृप्र या पदास प्रणियोगी मृणिकादाब-गुिाकं म्हणतात ि त्यािे मूल्य केिळ ಖ आवण ಕ याांिर 
अिलांबून असते. जर पडदा िाळूतून बाहेर ओढला, तर कभतघिणथकोन ऋण होतो ि आ॰ १४ ए मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे कातथवनक प्रवतमा प्राप्त होते. घसरपृष्ठे पडद्यास छेदताना होणारा कोन मोह रप्रणीत 
रेखाकृतीच्या (आ. १४ ई) साहाय्याने ठरविता येतो. ಕ = ० असेल, तर पुढील समीकरण वमळते. 

 
मृप्र = ण = स्प² (४५° + ಖ/२) [४] 

 
ष कबदूच्या (आ. १४ ई) कोटीिे मूल्य गम (आ. १४ उ) िरील कातथवनक प्रवतबल देते. हा 

कबदू ಕ कोन करून वनघणाऱ्या उष रेिेिर स्स्र्त असतो. तदनुिांवगक धु्रि षधु्रप्र या रेिेिर स्स्र्त 
असतो. ही रेिा आ. १४ उ मधील मप या रेिेस समाांतर असते. फलकाच्या उजव्या बाजूकडील 
घसरपृष्ठाांिा एक सांि आ. १४ ई मधील धु्रप्रप ला आवण दुसरा धु्रप्रप₁ ला समाांतर असतो. 
 
आ. १४ उ मधील कातथवनक प्रवतमेला अनुिांवगक असलेली नम्य समतोल अिस्र्ा वनमाण 

करण्यासाठी आिश्यक असलेले गम िे पाश्वीय वििलन मम₁ ग या रेखाांवकत के्षत्राने दाखविले आहे. गम हे 
पृष्ठ गम₁ या स्र्ानाच्याही पलीकडे परांतु मृवत्तकाराशीमध्ये रेटल्याने वनमाण होणारे घसरपृष्ठ गन सारखेि 
असेल ि समी॰ ३ ने दाखविल्याप्रमाणे प्रवतयोगी दाबािे गम िरील वितरण स्स्र्रजलदाबवितरणाप्रमाणेि 
असेल. याऐिजी गम हे पृष्ठ म जिळ स्स्र्र ठेिनू खालच्या अांगाने रेटून म₁ग रेिेला छेदणाऱ्या स्र्ानाप्रत 
नेले तर घसरपृष्ठाांिा आकार गन पेक्षा वनराळा असेल ि प्रवतयोगी दाबािे गम िरील वितरण वििलनाच्या 
पद्धतीिर अिलांबनू राहील. 

 
िरील विधाने फक्त समाकिथणहीन राशींना लागू पडतात. जड ि समाकिथणयुक्त अपारप्राय 

राशींतील नम्य समतोलाला काटेकोरपणे लागू होणाऱ्या वसद्धाांतािी प्रगती अद्याप प्रार्वमक अिस्रे्पलीकडे 
झालेली नाही. व्यिहारात मात्र आपल्याला अशा राशींच्या प्रवतयोगी दाबाच्या मूल्यािीि गरज मुख्यतः 
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भासते. या अनुिांगात हे ध्यानात ठेिले पावहजे की, समतल पृष्ठभागाच्या अपारप्राय राशीतील रॅन वकन प्रणीत 
प्रवतयोगी अिस्रे्मध्ये वमळणारी कातथवनक प्रवतमा समाकिथणगुणािर अिलांबनू असत नाही. (पवर॰ १२ 
आवण आ. ११ ई पाहा.) 

 
मृवत्तकाराशीच्या पृष्ठभागािर दर एकाांक के्षत्री भ मूल्यािा समप्रमाणात वितवरत असा अवधभार 

असेल, तर उभ्या छेदाच्या एकाांक के्षत्रािरील रॅन वकन प्रणीत प्रवतयोगी दाबािे ख या खोलीिरील मूल्य 
पुढीलप्रमाणे असते. 

 
ಲप्र = २ स √ण + भ ण + ख घ ण १२ (५) 

 
येरे् ण = स्प² (४५° + ಖ/२) हे विसपथण-मूल्य आहे. िरील समीकरणािी उजव्या बाजूिी २ स √ण आवण 
भण ही पवहली दोन पदे, खोली ककिा मृवत्तकेिी घनता याांिर अिलांबनू नाहीत. घ ख ण या वतसऱ्या पदात 
घ ही घनता समाविष्ट झालेली आहे आवण त्यािे मूल्य स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे खोलीच्या प्रमाणात िाढते. 

 
पडद्याच्या खरखरीत पृष्ठािरील वििमाकिथण आवण घिथण ही दोन्ही बले नम्य प्रवतयोगी अिस्रे्तील 

समाकिथणयुक्त मवृत्तकेच्या अपारप्राय राशीिर कारक होत असतील, तर पडद्यािरील या कातथवनक 
प्रवतबलाांिा मवृत्तकेच्या अिस्रे्िर पडणारा प्रभाि पडद्याच्या माथ्याच्या कडेतून वनघणाऱ्या आ. १४ उ मधील 
मझ या रॅन वकन घसरपृष्ठाांच्या पलीकडे जात नाही. या घसरपृष्ठाांच्या िरच्या भागातील कातथवनक प्रवतमा 
आ. १४ उ मध्ये दाखविलेल्या समाकिथणहीन राशीच्या कातथवनक प्रवतमेसारखीि असते. वत्रकोणाकार 
विभाग मझप मध्ये अस्स्तत्िात असलेल्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिे शास्त्रपूत काटेकोर विश्लेिण अद्याप झालेले 
नाही; परांतु समीकरण १२ (५) ने व्यक्त केलेल्या अन्योन्य सांबांधाशी तुलना केली असता, पुढील गृहीत 
ग्राह्य ठरेल असे िाटते. खरखरीत पृष्ठाच्या सावन्नध्यामुळे घिथण आवण वििमाकिथण ज्याच्यािर कारक 
आहेत, अशा समाकिथणयुक्त ि अपारप्राय मृवत्तकाराशीतील प्रत्येक कबदूच्या स्र्ानी नम्य समतोलािी 
अिस्र्ा असेल, तर पृष्ठाच्या एकाांक के्षत्रािर पडणाऱ्या प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा लां बवदशतेील घटक पुढील 
समीकरणाने स्रू्लमानाने का होईना, व्यक्त करणे शक्य होईल. 

 
दप्रलां  = स ·मृप्रस + भ·मृप्रभ + घ·ख·मृप्रघ [५] 

 
येरे् मृप्रस, मृप्रभ, मृप्रघ हे शुद्ध अांक असून त्याांिी मूल्ये ख च्या मूल्यािर अिलांबनू नाहीत. कभतघिथण ऋण ककिा 
धन असेल, त्यानुसार घसरपृष्ठाांिा आकार अनुक्रमे आ. १४ उ आवण १४ ए मधील पृष्ठाांप्रमाणे असेल, 
अशीही अपेक्षा करता येईल. 

 
समीकरण ५ च्या प्रत्ययासाठी आिश्यक असलेली विरूपत्ि-लक्षणे ि समीकरण ३ च्या 

प्रत्ययासाठी आिश्यक असलेली विरूपत्ि-लक्षणे सारखीि असतात. ही लक्षणे अस्स्तत्िात नसतील, तर 
घसरपृष्ठाांिा आकार गन पेक्षा िगेळा असतो आवण प्रवतयोगी मवृत्तकादाबािे गम या पषृ्ठािरील वितरण त्या 
पृष्ठाच्या वििलनाच्या पद्धतीिर अिलांबून राहते. 
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१६. अपारप्राय रािीच्या पृष्ठाच्या काही भागािर भार ठेिण्यामुळे णनमाि होिारा नम्य समिोल : 
आ. १४ इ आवण १४ उ मध्ये दाखविलेल्या राशींिे स्स्र्वतस्र्ापक समतोलातून नम्य समतोलात रूपाांतर 
घडिनू आणण्यासाठी आडव्या वदशते ताणणे आवण दाबणे या काल्पवनक वक्रयाांिे साहाय्य घ्याि ेलागले. 
परांतु असेि रूपाांतर राशीच्या पृष्ठभागािर एक सरळ रेिा काढून ि वतच्या एका बाजूस एक लाांबपयंत 
पसरलेला सलग अवधभार ठेिनूही घडविता येणे शक्य असते. अपारप्राय राशीत स्र्ावनक अवधभारामुळे 
वनमाण होणारी नम्य समतोलािी अिस्र्ा ठरविणारी समीकरणे सोडविणे फार कठीण आहे. मृवत्तका 
िजनरवहत मानूनि केिळ ही समीकरणे सोडविता आली आहेत (प्राण्  ट ल १९२०). अवधभार-वनर्ममत नम्य 
समतोलाच्या अिस्रे्िर पडणाऱ्या मृवत्तकेच्या घनतेच्या प्रभािाविियीिे सांशोधन, तविियक समीकरणे 
प्रस्र्ावपत करण्याच्या अिस्रे्पलीकडे गेलेले नाही (रसैनर १९२४). तर्ावप अशा प्रार्वमक अिस्रे्तही 
त्यातून वनघणारे वनष्ट्किथ सािथवत्रक स्िरूपािी मौवलक मावहती देतात. या वनष्ट्किांिे शास्त्रपूत मांडन 
करण्यािा खटाटोप न करता तात्कावलक व्यािहावरक महत्त्िाच्या वनष्ट्किांिे सार खालील पवरच्छेदाांतून 
वदले आहे. 

 
आ. १५ अ मध्ये िजनरवहत पदार्ािा अपारप्राय राशी दाखविला आहे. हा पदार्थ समाकिथणयुक्त 

असून त्यािा अांतगथत घिथणकोन ಖ आहे. या राशीतील प्रत्येक कबदुस्र्ानी नम्य समतोल अिस्र्ा प्रस्र्ावपत 
झालेली आहे. ही अिस्र्ा वनमाण करण्यासाठी आिश्यक असलेला भ’स या एकाांक के्षत्रस्र् मूल्यािा 
अवधभार ग ने दाखविलेल्या रेिेच्या एका बाजूस ठेिलेला असून तो समप्रमाणात वितवरत आहे. ग मधून 
वनघणाऱ्या दोन पृष्ठाांनी या राशीिे तीन विभाग पाडता येतात आवण याांपैकी प्रत्येक विभागातील कातथवनक 
प्रवतमा िगेळी असते. याांपैकी गपप्र हे एक पृष्ठ वक्षवतजाशी 
 

 
आकृिी १५ : अपारप्राय आणि समाकषयियुक्ि परंिु िजनरणहि घनपदारलिाि समप्रमािणििणरि 

अणधभारामुळे होिारे नम्य णिसपयि. (अ) संपूिय पृष्ठाचा अरलधा भाग अणधभाराने व्याप्ि आहे आणि (आ) 
अनंि लाबंीची पणिका अणधभाराने व्याप्ि आहे (आधार-प्राण्ड ट ल १९२०). 
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४५° – ಖ/२ कोन करीत ग मधून डाव्या बाजूने उतरते ि गपउ दुसरे पृष्ठ ४५° + ಖ/२ एिढा कोन करीत 
उजिीकडे उतरते. गपउ या पृष्ठाच्या िरच्या अांगास असलेली कातथवनक प्रवतमा रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त 
अिस्रे्तील प्रवतमेसारखी (आ. ११ इ) असते आवण गपप्र या पृष्ठाच्या िरील भागातील प्रवतमा रॅन वकन प्रणीत 
प्रवतयोगी अिस्रे्तील (आ. ११ ई) प्रवतमेप्रमाणे असते. म्हणून गपप्र च्या िरील भागात ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल 
प्रत्येक वठकाणी आडि ेअसेल आवण गपउ िरील भागात ते प्रवतबल प्रत्येक वठकाणी उभ्या वदशते असेल. या 
दोन रॅन वकन विभागाांना अलग करणारा पउ गपप्र हा भाग म्हणजे णत्रज्याणदक् काियणनक णिभाग आहे. आ. 
१५ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे या विभागात घसरपृष्ठाांिा एक सांि म्हणजे ग कबदूतून वनघणाऱ्या सरळ रेिाांिा 
सांि आहे. दुसरा सांि आहे लघुगणकीय सर्मपलाकार िक्र रेिाांिा. या िक्ररेिा सरळरेिाांना ९०° – ಖ कोनात 
छेदतात (प्राण्  ट ल १९२०). या अपारप्राय राशीच्या पृष्ठभागािर ग च्या डाव्या बाजूस दर एकाांक के्षत्री भ₀ 
मूल्य असणारा अवधभार ठेिला ि नम्य समतोल अिस्र्ा साधली, तर तीसाठी उजव्या बाजूिा भार भ’स 
पासून भ’स + भʺस पाितेो िाढिािा लागतो. या वठकाणी भʺसिे मूल्य केिळ ಖ आवण भ₀ याांिर अिलांबनू 
असते. कातथवनक प्रवतमा मात्र तीि राहते. स = ० आवण भ₀ = ० असल्यास िजनरवहत राशी एकाांगी 
अवधभार धारण करू शकत नाही; मग ಖ या अांतगथत घिथणकोनािे मूल्य कोणतेही असो. कारण अशा 
राशीमध्ये भारयुक्त के्षत्राच्या डाव्या बाजूस घडणाऱ्या पाश्वीय विस्र्ापनास कोणताि प्रवतबांध होऊ शकत 
नाही. म्हणून अशा उदाहरणात भ’स हे लक्ष्मणमूल्य शनू्य असते. समाकिथणहीन परांतु िजनयुक्त राशीच्या 
समतल पृष्ठािर भार ठेिलेला असेल, तर अशा भारयुक्त के्षत्राच्या सीमेलगतच्या पवरसरातही हा वनष्ट्किथ 
लागू पडतो. अवधभाराच्या समतोलासाठी आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांिा वििार करताना ही गोष्ट सहज 
ध्यानात येईल. आ. १५ अ समाकिथणयुक्त राशीच्या सांबांधात काढलेली असली, तरी उपयुथक्त 
उदाहरणातील घसरपृष्ठे या आकृतीत दाखविल्याप्रमाणेि असतात. ग पासून २ र अांतरापयंत स्स्र्त 
असलेला अवधभार भमूीमध्ये खिाियािा असेल, तर त्यासाठी मनफत या घसरपृष्ठाच्या िरील भागातील 
मृवत्तकेिे विस्र्ापन झाले पावहजे. मृवत्तकेत समाकिथण गुण नसेल, तर अशा विस्र्ापनाला केिळ मनफत या 
मृवत्तकाांखांडाच्या िजनामुळे वनमाण होणाऱ्या घिथणानेि विरोध होईल. या विभागािे िजन २ र च्या 
िगानुसार िाढते; म्हणून २ र रुां दीिी ि एकाांक लाांबीिी पिी व्यापणाऱ्या अवधभारािे भा हे महत्तम मूल्य 
पुढील समीकरणाने व्यक्त होते. 

 
भा = अ·र² 

 
येरे् अ या गुणकािे मूल्य र िर अिलांबून नसते. ही पिी वतच्या एकाांक के्षत्रािर धारण करू शकणाऱ्या 
महत्तम अवधभारािे मूल्य पढुीलप्रमाणे असते. 

 

भ = 
d भा 

= २ अ.र 
d र 

 
भारयुक्त के्षत्राच्या ग या सीमेपासून मोजलेल्या अांतराच्या सरळ प्रमाणात या अवधभारािे मूल्य 

िाढत जाते. ग या सीमेजिळ ते शून्य असते. 
 
आ. १५ अ मधील अपारप्राय राशीच्या नम्य समतोलाच्या अटी त्याि राशीच्या कोणत्याही मयावदत 

विभागालाही लागू पडतात. परांतु त्यासाठी या विभागािी सीमालक्षणे तीि रावहली पावहजेत. उदा., म या 
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कबदूच्या (आ. १५ अ) उजव्या बाजूकडील अवधभार आपण काढून घेतला, तर मनफत या घसरपृष्ठाच्या 
खालिा पदार्थ नम्य समतोल अिस्रे्तून स्स्र्वतस्र्ापक समतोलािस्रे्त जातो. तर्ावप या पृष्ठाच्या िरिा 
पदार्थ नम्य समतोल अिस्रे्ति राहतो. ज्या उपपत्तीिा अिलांब करून मृवत्तकादाबािा रॅन वकन प्रणीत 
वसद्धाांत प्राप्त झाला, त्याि प्रकारिी ही उपपत्ती आहे. या उपपत्तीच्या साह्याने, आ. १५ आ मध्ये 
उदाहरणादाखल घेतलेल्या पिीसारख्या भारयुक्त ि वनवित रुां दीच्या पिीखाली नम्य समतोल अिस्र्ा 
साधण्यासाठी आिश्यक असलेली लक्षणे कळू शकतात. या आकृतीतील मनफत ही रेिा आ. १५ अ मधील 
मनफत रेिेसारखी मानता येईल. भ’स + भʺस या अवधभारात र्ोडीशीही िाढ झाली, तर वतच्यामुळे या रेिेने 
दाखविलेल्या पृष्ठािरील पदार्ात विसपथणािी अिस्र्ा वनमाण होते. तर्ावप या वठकाणी हे लक्षात घेतले 
पावहजे की, भारयुक्त पदार्ािर कारक असणाऱ्या अांतगथत आवण बाह्य बलाांिा व्यूह ग₁ख या उभ्या पृष्ठाच्या 
दोन्ही अांगाांस पूणथपणे सममात्र आहे. तेव्हा नम्य समतोल अिस्रे्तील विभागािी व्याप्तीही या भपूृष्ठाच्या 
दोन्ही अांगाांस सारखीि असली पावहजे. म्हणून नम्य समतोल विभागािी खालिी सीमा आकृतीतील 
तफनफ₁त₁ या रेिेने दाखविल्याप्रमाणे असेल. 

 
भारयुक्त पदार्थ िजनरवहत आहे या गृहीतािर िरील विििेन आधावरत होते. प्रत्यक्षात िजनरवहत 

पदार्थ असति नाही. पदार्ाच्या िजनामुळे पवरस्स्र्ती फारि वबकट होते. स आवण ಖ याांिी वििवक्षत मूल्ये 
असलेला एखादा पदार्थ घेतला, तर त्याच्या घनतेमुळे लक्ष्मण भारािे मूल्य िाढते ि घसरपृष्ठाांिा आकारही 
पालटतो. हा पालट उदु्यक्त रॅन वकन विभागात तसेि वत्रज्यावदक् कातथवनक विभागातही घडून येतो. उदा॰, 
वत्रज्यावदक् कातथवनक विभागातील वत्रज्यात्मक रेिा आ. १५ अ मधील रेिाांप्रमाणे सरळ न राहता िक्र 
होतात (रैसनेर १९२४). 

 
घ > ० गृहीत धरून लक्ष्मण भार ठरविण्यािी समस्या केिळ स्रू्ल पद्धतींिा अिलांब करूनि 

सोडविण्यात आली आहे. तर्ावप व्यािहावरक उपयोगाच्या दृष्टीने या पद्धती पुरेशा प्रमाणात अिकू आहेत. 
या पद्धतीिे प्रवतपादन प्रकरण ८ मध्ये केले जाईल. 
 
१७. व्यािहाणरक समस्या सोडणिण्याच्या काटेकोरपिे िास्त्रपूि ििाच सोप्या पद्धिी : 
समतोलास आिश्यक असलेली लक्षणे, सीमा-लक्षणे आवण वििाराधीन पदार्ािे गृहीत धरलेले प्राकृवतक 
गुणधमथ या सिांशी गवणतवसद्ध प्रवतबलमूल्ये काटेकोरपणे सुसांगत असतील, तरि एखाद्या समस्येिी 
काटेकोर उकल झाली असे म्हणता येते. 

 
िस्तूच्या अांतरांगाांतील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आ. १६ अ मध्ये एका समपाश्वथ खांडाच्या साहाय्याने 

दाखविली आहे. या खांडाच्या दोन बाजू गुरुत्िाकिथणाच्या वदशशेी समाांतर आहेत ि त्याच्या बाजूांिर 
आकृतीत दाखविलेली प्रवतबले कारक आहेत. घ·d क्ष·d ख या स्ितःच्या िजनाव्यवतवरक्त त्यािर दुसरे 
कोणतेही आांवगक बल कारक नाही. या खांडाच्या समतोलािी लक्षणे खालील समीकरणाांनी व्यक्त करता 
येतात. 
 
 ∂ ಲख + ∂ ತख क्ष = घ [१] 
 ∂ ख ∂ क्ष 
 
आवण 
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 ∂ ಲक्ष + ∂ ತख क्ष = ० [२] 
 ∂ क्ष ∂ ख 
 

 
आकृिी १६ : समिोलाची आणि संिाणदत्िाची लक्षिे दाखणििाऱ्या रेखाकृिी. 

 
 
या समीकरणाच्या पूतीसाठी पुढील गोष्टी आिश्यक आहेत. 
 

ಲक्ष = 
∂²फ 

[३ अ] ∂ख² 
 

ಲख = 
∂²फ 

[३ आ] ∂क्ष² 
 
आवण 
 

ತक्ष ख = ∂²फ + घ क्ष + थ [३ इ] ∂क्ष ∂ख 
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येरे् फ हे क्ष आवण ख याांिे कोणतेही एक फलन आहे ि ि हा िलानयनामधील स्स्र्राांक आहे. 
समीकरण ३ िरून हे वदसून येते की, समीकरणे १ ि २ याांिी पूती करणाऱ्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिे अनांत 
प्रकार असू शकतील; परांतु त्याांतील केिळ एकि िस्तुस्स्र्तीला लागू पडणारा असतो. वििाराधीन 
समस्येिी उकल होण्यासाठी समी. १ ि २ याांच्या जोडीस आणखी काही समीकरणे माांडली पावहजेत. अशा 
पूरक समीकरणाांिा एक गट सीमा-लक्षणे वनवित केली असता वमळतो. उदा॰, बाह्य बले ज्यािर कारक 
नाहीत, असा एखादा मुक्त पृष्ठभाग या िस्तूच्या बाबतीत अस्स्तत्िात असेल, तर त्यािरील लां बवदक् आवण 
कातथवनक अशी दोन्ही प्रवतबले शून्य मूल्यािी असली पावहजेत. 

 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती पदार्ाच्या प्राकृवतक गुणधमांशी सुसांगत असली पावहजे, या अटीिी पूतथता 

केली असता समीकरणाांिा दुसरा गट प्राप्त होतो. पदार्थ जर पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असेल, तर त्याच्या 
बाबतीत प्रवतबल ि विकृती याांतील सांबांध हूकच्या वनयमानुसार ठरतात. हूकिा वनयम लागू होत असेल, 
तर प्रवतबलाांनी समीकरणे १ ि २ प्रमाणेि खालील समीकरणािीही पूती केली पावहजे. 

 

( ∂² 
 +  

∂² ) (ಲक्ष + ಲख) = ० [४] 
∂क्ष² ∂ख² 

 
अर्ात त्यासाठी िस्तूिर स्ितःच्या िजनाव्यवतवरक्त दुसरे कोणतेही आांवगक बल कारक नसले पावहजे. 
(उदा., वटमोशेंको १९३४ पाहा.) पदार्ाच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िाविियीिा कोणताही स्स्र्राांक या 
समीकरणात समाविष्ट झालेला नाही, हे ध्यानात घेतले पावहजे. समीकरणे ३ आवण ४ याांिा सांयोग करून 
आपल्याला पढुील प्रमाणभतू कलन समीकरण प्राप्त होते. जेरे् स्ितःिे िजन हेि केिळ कारक बल असते, 
अशा स्स्र्तीत असणाऱ्या स्स्र्वतस्र्ापक िस्तूिी विवमतीतील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती या समीकरणाने व्यक्त 
होते. 
 
 ∂⁴ फ 

+ २ 
∂⁴ फ 

+ 
∂⁴ फ 

= ० [५] 
 ∂क्ष⁴ ∂क्ष² ∂ख² ∂ख⁴ 
 
फलन फ हे एरीचे प्रणिबल-फलन (एरी १८६२) म्हणून विख्यात आहे. समीकरण (५) आवण समस्येतील 
सीमा-लक्षणे याांिी पूतथता करील, असे फ िे मूल्य शोधून काढणे हा या समस्येतील गवणतात्मक भाग आहे. 
काही पाठ्य पसु्तकाांतून समीकरण ५ पुढील रूपात वदले जाते. 
 

∇⁴ फ = ∇² ∇² फ = ० 
 

∇² हे विन्ह लाप्लासचा कारक दशथविते. 
 

∇² = ( ∂² 
+ 

d² ) ∂क्ष² ∂ख² 
 



 

अनुक्रमणिका 

िस्तूिे विरूपत्ि वनरपिादपणे स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-गुणानुसार आलेले असेल, तरि समीकरण ५ च्या 
साहाय्याने वमळविलेले उत्तर लागू पडते. उलटपक्षी, िस्तूच्या एका भागात प्रवतबलािी मूल्ये िश्यता-
कबदूहून अवधक असतील, तर वतच्यात तीन िगेळे विभाग अस्स्तत्िात असल्यािे वदसले पावहजे. याांपकैी 
एका विभागातील पवरस्स्र्ती स्स्र्वतस्र्ापक समतोलािी असेल ि तेर्ील प्रवतबले समीकरण ५ ने वमळणारी 
असतील. दुसऱ्या विभागातील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती नम्य समतोलाच्या अटींिी पूती करणारी असेल आवण 
वतसरा विभाग स्स्र्वतस्र्ापक अिस्रे्पासून नम्य अिस्रे्प्रत होणारे सांक्रमण दाखविणारा असेल. या 
सांक्रमण-विभागाच्या अस्स्तत्िामुळे प्रवतबले गवणतवसद्ध करण्यािी समस्या अवत वबकट होते. म्हणनू 
गवणतात्मक विश्लेिण सोपे होण्यासाठी या विभागािे अस्स्तत्ि नेहमी दुलथक्षाि े लागते. तसे करून 
स्स्र्वतस्र्ापक विभागातील प्रवतबले समीकरण ५ च्या साहाय्याने वमळवितात; आवण प्रत्येक कबदुस्र्ानी नम्य 
समतोल असल्यािी वनविती होईल, अशा पद्धतीने नम्य विभागातील प्रवतबले वमळविली जातात. 
मृवत्तकाांच्या बाबतीतील मोह रप्रणीत भांजनप्रमेय व्यक्त करणाऱ्या समीकरण ७(७)िा अिलांब करून हे 
पुरेशा अिूकपणे करता येते; ते समीकरण असे : 
 

√ ( ಲक्ष − ಲख ) ² + ತ² क्षख −  ಲक्ष + ಲख 
ज्या ಖ = स कोज्या ಖ ७ (७) 

२  २ 
 
ज्या सुकरतादायी गृहीताांिर हे विश्लेिण आधावरत आहे, त्याांनुसार या दोन विभागाांतील सीमा 

म्हणजे एक वभन्नत्िदशी पषृ्ठ ठरते. हे वभन्नत्ि प्रत्येक वदशतेील प्रवतबलाांच्या मूल्याांतराच्या प्रमाणाच्या 
बाबतीतील असते; अपिाद असतो तो केिळ या सीमेला स्पशथरेिात्मक असणाऱ्या वदशिेा. 

 
शिेटी साांगायिे म्हणजे, समस्येत जर पूणथतया नम्य समतोलातील िस्तूिाि वििार प्रस्तुत असेल, 

तर वतच्या उत्तरात फक्त पढुील गोष्टींिा प्रत्यय आला पावहजे. त्या गोष्टी अशा :— समीकरण ३ ने व्यक्त 
होणारे सिथसामान्य समतोलािे लक्षण, समीकरण ७ (७) ने व्यक्त होणारे नम्य समतोलािे लक्षण आवण 
सीमालक्षणे. अपारप्राय मवृत्तकाराशीतील रॅन वकन प्रणीत प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिे गवणत या पद्धतीने माांडता 
येते. 

 
उपरोक्त समीकरणाांच्या प्रत्यक्षातील अर्ािी कल्पना येण्यासाठी दुसऱ्या एका प्रकारच्या 

समीकरणाांशी त्याांिी आपल्याला तुलना करता येईल. ही समीकरणे म्हणजे पूणथतया ताठ अशा सलग 
तुळईमुळे अदृढ आधाराांिर पडणारा भाराांश ठरविणारी समीकरणे होत. आ. १६ आ मध्ये अशी तुळई 
दाखविली आहे. च या समान उांिीच्या तीन स्तांभाांिर ती आधावरत आहे. सिथ स्तांभाांच्या आडव्या छेदािे के्षत्र 
आ असून त्याांिे स्स्र्वतस्र्ापकत्िािे गुण समान आहेत. आधार १ पासून ½ र अांतरािर भा हा भार तुळईिर 
कारक असून त्यामुळे स्तांभ १, २ आवण ३ याांिर पडणारे भाराांश अनुक्रमे धा₁, धा₂, धा₃, असे असतील. हे 
स्तांभ काढून त्या वठकाणी या भाराांशाांच्या मूल्याांइतक्याि परांतु विरुद्ध वदशतेील प्रवतवक्रयाही कस्ल्पता 
येतील. या व्यूहाच्या समतोलासाठी तुळईिर कारक असलेल्या सिथ बलाांिी बेरीज, तसेि सिथ पवरबलाांिी 
बेरीज शनू्य असणे आिश्यक आहे. कोणत्याही कबदूभोितीिी—उदा., आधार १ च्या माथ्याभोितीिी—
पवरबले वििारासाठी घेऊन या दोन अटींिी पूतथता करणारी समीकरणे खालीलप्रमाणे माांडता येतील. 

 
– भा + धा₁ + धा₂ + धा₃ = ० [६ अ] 

½ भा र – धा₂ र – २ धा₃ र = ० [६ आ] 



 

अनुक्रमणिका 

 
या दोन समीकरणाांत धा₁, धा₂, आवण धा₃, या तीन अज्ञात सांख्या आहेत. याांपकैी एका सांख्येस—

उदा., धा₁ या प्रवतवक्रयेस—कोणतेही एक मूल्य नेवमत केले, तर समतोलाच्या अटी पुऱ्या होतात. या 
मूल्यास स्र्वैतक दृष्ट्या अवनिेय प्रवतवक्रया म्हणतात. त्याप्रमाणे समी॰ (३) या सािथवत्रक समीकरणािी 
पूतथता करणारी फलने वनरवनराळी आवण असांख्य असू शकतात. यािाि अर्थ असा की, ही समस्या अवनिये 
आहे. तर्ावप, आपल्या समस्येिे अिकू उत्तर देऊ शकेल, असे एकि मूल्य धा₁ ला असू शकते ककिा फ हे 
एकि फलन असू शकते. हे एकमेि मूल्य आधाराांच्या प्राकृवतक गुणाांिर अिलांबनू असते. हे एकमेि मूल्य 
ककिा एकमेि फलन, गवणतवसद्ध करण्यासाठी हे गुणधमथ व्यक्त करणारे एक पूरक समीकरण आपण 
प्रस्र्ावपत केले पावहजे. 

 
ज्याांच्या बाबतीत नम्य विसपथणािी शक्यता आहे, अशा बाांधकाम-पदार्ांच्या गुणधमांविियीच्या रूढ 

गृहीताांना अनुरूप असे हे पूरक समीकरण प्रस्र्ावपत करण्यासाठी आपल्याला पुढील गृहीते स्िीकारािी 
लागतात. धा िे मूल्य धान या लक्ष्मण मूल्यापेक्षा लहान असल्यास स्तांभाांिे ितथन काटेकोरपणे हूकप्रणीत 
वनयमानुसार होते. एका स्तांभािरील भाराांशािे मूल्य धान या मयादेला गेल्यानांतर तुळईिर कारक 
असणाऱ्या भा या भारात िाढ केल्यास, भाराांशािे मूल्य न िाढताही त्या स्तांभामध्ये नम्य विसपथणािी अिस्र्ा 
वनमाण होते. या विसपथणामुळे स्तांभािरील भाराांशािा काही पवरहार न झाल्यास व्यूहािा उच्छेद होतो. 
यािरून असे म्हणता येईल की, तुळईिरील भा हा भार िाढिीत गेल्यास व्यूहरिनेत एकामागोमाग तीन 
अिस्र्ा वनमाण होतात. पवहल्या अिस्रे्त प्रत्येक स्तांभािरील भाराांश धान पेक्षा कमी असतो. या अिस्रे्त 
भारातील िाढीमुळे स्तांभाांमध्ये केिळ स्स्र्वतस्र्ापकत्िानुसार ऱ्हस्ित्ि येते आवण सांपूणथ व्यूह स्स्र्वतस्र्ापक 
समतोलाच्या अिस्रे्त असतो. स्तांभाांपकैी एकािरील भाराांशािे मूल्य धान इतके होताि दुसऱ्या अिस्रे्ला 
प्रारांभ होतो. भा िे मूल्य अजूनही िाढत रावहले, तर या स्तांभािरील भाराांश धान या मूल्याला स्स्र्र राहून, 
उरलेल्या दोन स्तांभाांनी ही िाढ स्स्र्वतस्र्ापकत्िानुसार पेलली पावहजे. ही अिस्र्ा म्हणजे नम्यतेसह 
साधलेला स्स्र्वतस्र्ापक समतोल होय. दुसऱ्या स्तांभािरील भाराांश धान इतका होईपयंत ही अिस्र्ा 
वटकते. भा मधील यानांतरच्या िाढीने या दोन स्तांभाांिरील भाराांश न िाढताही त्याांच्यामध्ये नम्यता-
गुणानुसारी ऱ्हस्ित्ि अविरतपणे येत राहते. ही अिस्र्ा म्हणजे उच्छेद होय. तेव्हा दोन स्तांभाांिर धान इतके 
भाराांश टाकणारा भार हाि या व्यूहाने पेलला जाणारा महत्तम भार म्हणजे भामहत्तम होय. भा = भामहत्तम या 
पवरस्स्र्तीत हा व्यहू नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त असतो. 

 

ध = धा/आ आवण ರ = 
स्तांभाच्या लाांबीतील एकूण ऱ्हस्ित्ि 

असल्यास 
ध 
हे स्स्र्वतस्र्ापक 

मूळ लाांबी ರ 

दशतेील गुणोत्तर म्हणजे यगंचा मापाकं यं होय. म्हणून या अिस्रे्त भा या भारामुळे वनमाण झालेले प्रत्येक 
स्तांभातील एकूण ऱ्हस्ित्ि पढुीलप्रमाणे असते. 

 

ह₁ = 
धा₁ च 

; ह₂ = 
धा₂ च 

आवण ह₃ = 
धा₃ च  

आ य ं आ य ं आ य ं  
तुळई पूणथत्िाने ताठ असल्यामुळे स्तांभाांिे मारे् एका सरळ रेिेत असले पावहजेत त्यासाठी— 
 

ह₃ = ह₁ – २ (ह₁ – ह₂) = २ ह₂ – ह₁ 



 

अनुक्रमणिका 

 
ककिा 
 

धा₃ = २ धा₂ – धा₁ 
 
हे समीकरण ि समीकरण ६ याांिा सांयोग करून आपल्या समस्येिे उत्तर म्हणून पुढील मूल्ये वमळतील. 

 

धा₁ = 
७ 

भा, धा₂ = 
४ 

भा आवण धा₃ = 
१ 

भा [७] 
१२ १२ १२ 

 
या उत्तरामुळे व्यहूाच्या समतोलाच्या अटी, सीमालक्षणे आवण हूकिा वनयम या सिांिे पालन होते. 

म्हणून हे उत्तर ि सािथवत्रक समीकरण ५ िे उत्तर ही समधमी उत्तरे आहेत. 
 
भा आवण धा₁, धा₂, धा₃ या प्रवतवक्रया याांतील समीकरण ७ ने वनवित केलेला सांबांध आ. १६ इ 

मधील आलेखात उ या उगमकबदूतून वनघणाऱ्या तीन सरळ रेिाांनी दाखविला आहे. धा₁ प्रवतवक्रया धान 
पयंत िाढविण्यास लागणारा भा₁ हा भार नम्य विसपथणाच्या अिस्रे्िा प्रारांभ वनवित करतो. या अिस्रे्त 
वििाराधीन समस्येच्या उत्तरासाठी पुढील पूरक समीकरण लागते. 

 
धा₁ = धान [८] 

 
हे समीकरण ि समीकरण ६ िा सांयोग करून आपल्याला पुढील मूल्ये वमळतात. 
 

धा₂ = ³/₂ भा – २ धान आवण धा₃ = धान – ½ भा [९] 
 
भा िे मूल्य भा₁ पेक्षा अवधक, परांतु भामह. पेक्षा लहान असेल, अशा िळेी िरील मूल्ये वमळतात. आ॰ 

१६ इ मध्ये हा सांबांध गम, तम आवण टठ या तीन रेिाांनी दाखविला आहे. याांपैकी एकही रेिा आलेख-
अक्षाांच्या उगमातून वनघत नाही. 

 
वििाराधीन व्यूहाच्या (आकृती १६ आ) नम्य समतोल अिस्रे्साठी पुढील लक्षणे आिश्यक 

ठरतात. 
 

धा₁ = धा₂ = धान आवण भा = भामह. 
 
तदनुिांवगक उत्तर पुढीलप्रमाणे असते. 
 

भामह. = २ धान, धा₁ = धा₂ = धान आवण धा₃ = ० 
 
घसरपृष्ठािरून सरकून घडणाऱ्या एखाद्या मृवत्तकाराशीच्या उच्छेदासाठी आिश्यक असलेले बळ, 

भार ककिा बलाांिा व्यूह याांिे गवणत आवण या समस्येतील भामह. साठी माांडलेले गवणत ही दोन्ही सारखीि 



 

अनुक्रमणिका 

म्हणता येतील. त्यानुसार असे म्हणता येईल की, घसरण होण्याच्या ककवित अगोदर घसरपृष्ठाच्या िरील 
भागात स्स्र्त असलेला मृवत्तकाराशी नम्यतेसह स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या ककिा पूणथतया नम्य 
समतोलाच्या अिस्रे्त असू शकेल. घसरपृष्ठािरील प्रत्येक कबदुस्र्ानािी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती कूलोमच्या 
पुढील समीकरणाने व्यक्त होणारी असली पावहजे. 
 

क = स + ಲ स्प ಖ 
 
येरे् ಲ हे घसरपृष्ठािरील लां बवदक् प्रवतबल असून क हा एकाांक के्षत्रािरील कातथवनक विरोध आहे. 
त्यािप्रमाणे समीकरणे १ आवण २ याांनी व्यक्तविलेल्या समतोलाच्या अटीही पऱु्या झाल्या पावहजेत. 
उदाहरण म्हणून आ. १६ ई मध्ये dल हा घसरपृष्ठािा एक तुकडा ि त्यालगतच्या मवृत्तकेिा समपाश्वथ खांड 
दाखविले आहेत. समाकिथणहीन िालुकाांच्या बाबतीतील कूलोमच्या 
 

क = ಲ स्प ಖ 
 
या समीकरणाशी समीकरणे १ ि २ याांिा सांयोग करून कोटरने (१८८८) पुढील समीकरण वमळविले. 
 

 dಲ 
– २ ಲ स्प ಖ 

dನ 
= घ ज्या (ನ – ಖ ) कोज्या ಖ [१०] 

 dल dल 
 
येरे् ನ म्हणजे dल हा घसरपृष्ठािा तुकडा आवण वक्षवतजवदशा याांतील कोन आहे. समीकरण १० कोटरचे 
समीकरि म्हणून प्रवसद्ध आहे. िालुकाराशीतील घसरपषृ्ठािा आकार आवण िालुकेिा अांतगथत घिथणकोन 
ज्ञात असतील, तर या समीकरणाच्या साहाय्याने उपरोक्त पृष्ठािरील लां बवदक् प्रवतबलाांिे वितरण आवण 
फलरूप दाबािी कारकवदशा या गोष्टी ठरविता येतात. परांतु त्यासाठी उदासीन प्रवतबलाांिे मूल्य शून्य 
असाि ेलागते. याकीने (१९३६) असे दाखिनू वदले की, समीकरण १० समाकिथणयुक्त मृवत्तकाांनाही लाग ू
पडते. िालुकेतील प्रवतबलाांत कायथसाधक आवण उदासीन अशा दोन्ही प्रवतबलाांिा अांतभाि होत असेल, तर 
कोटरच्या समीकरणाऐिजी अशा समीकरणािा उपयोग केला पावहजे की, ज्याांत उच्छेदकारी प्रवतबल-
पवरस्स्र्तीिरील उदासीन प्रवतबलाांच्या पवरणामािी दखल घेतली जाईल (कॅवरलो १९४२ अ). 

 
माथ्यािी कड स्स्र्र राहून उभा आधार कलला असता त्यािर येणाऱ्या आडव्या िालुका-

दाबािे वितरण ठरविण्यासाठी ओह देने (१९३८) कोटरच्या समीकरणािा उपयोग केला आहे. 
(पवर॰ २० पाहा.) प्रत्यक्षातील घसरपृष्ठ आवण गृहीत धरलेले घसरपृष्ठ याांत वकती फरक पडतो, 
ह्यािर अशा प्रयत्नाांतून वमळणाऱ्या फवलताांतील िूक अिलांबून असते. मृवत्तकादाबवसद्धाांत या 
विियात कोटरने केलेले महत्त्िािे कायथ साराांशरूपाने रैसनेरने प्रवसवद्धले आहे (१९०९). 
 
िरील पवरच्छेदात वदलेली समीकरणे म्हणजे विवमतीतील प्रवतबल-समस्याांिी शास्त्रपूत उत्तरे, 

काटेवशयन सहवनदेशकाांच्या पवरभािेत देणारी मूलभतू समीकरणे होत. काही विवशष्ट पवरस्स्र्तीत 
वत्रज्यात्मक ककिा विवत्रज्यात्मक सहवनदेशकाांिा िापर करणे अवधक सुकर असते. तसे केल्यास मलूभतू 
समीकरणे सोयीस्कररीत्या बदलून घ्यािी लागतात. 
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िस्तुस्स्र्ती आवण समीकरणाांना आधारभतू मानलेली तविियक गृहीते याांमध्ये जेिढी एकिाक्यता 

असेल, तीपेक्षा अवधक एकिाक्यता, या मूलभतू समीकरणाांतून वमळणाऱ्या शास्त्रपूत उत्तराांतून अपेवक्षता 
येणार नाही. कारण पोलादािा अपिाद िगळता प्रत्यक्षातील कोणतीही बाांधकामयोग्य सामग्री, तसेि 
कोणतीही मृवत्तका याांिे प्राकृवतक गुणधमथ, गृहीत धरलेल्या गुणधमांशी तांतोतांत जुळणारे असतात, असे 
म्हणता येणार नाही. 

 
गृहीते आवण िस्तुस्स्र्ती याांतील एकिाक्यतेच्या अभािाांिे व्यािहावरक पवरणाम जाणनू 

घेण्यासाठी आ. १६ आ मधील उदाहरणाकडे पुन्हा िळले पावहजे. त्या वठकाणी स्तांभाांच्या 
स्स्र्वतस्र्ापक ितथनािा नम्य ितथनात होणारा बदल अकस्मात घडून येतो, असे गृहीत धरले आहे. 
असे करणे स्स्र्वतस्र्ापकता आवण नम्यताविियक वसद्धाांताांतील मूलभतू गृहीताांशी सुसांगति आहे. 
पवरणामी भा हा भार आवण स्तांभाांिरील भाराांशाांिा अन्योन्य सांबांध दाखविणाऱ्या रेिाांमध्ये भा = भा₁ 
हे मूल्य येताि एकदम खांड पडतो. प्रत्यक्षात मात्र ितथनातील उपरोक्त बदल सािकाश होतो. 
अर्ाति जसाजसा िश्यताकबदू जिळ येतो, तसतशी धा/ह या भारजन्य ऱ्हस्ित्िदशथक 
गुणोत्तराच्या मूल्यात घट होते. अर्ाति भा आवण धा₁ ते धा₃ या प्रवतवक्रया याांच्यामधील सांबांधाांिे 
सत्य स्िरूप तुटक रेिाांनी (आ. १६ इ) दाखविल्याप्रमाणे असते. तरीही तुटक रेिाांऐिजी सलग 
रेिाांनी दाखविलेल्या सांबांधालाि समस्येिे काटेकोर उत्तर समजण्यािा साधारणपणे प्रघात आहे. 
सलग आवण तुटक रेिाांच्या कोटीमूल्याांतील फरक म्हणजे सलग रेिेने व्यक्त केलेल्या शास्त्रपूत 
उत्तरात समाविष्ट झालेली िकू होय. 
 
मूलतःि सुकरतादायी गृहीताांिा अिलांब करून शास्त्रपूत उत्तरे प्राप्त होत असली, तरीही 

व्यािहावरक दृष्ट्या उल्लेखनीय महत्त्िाच्या असलेल्या वकत्येक समस्याांिी शास्त्रपूत उत्तरे वमळण्यािा सांभि 
अद्यापही अल्पि आहे. अन्य काही समस्या शास्त्रपूत रीतीने सोडविल्या असल्या, तरी त्याांतून शिेटी 
वमळणारी समीकरणे इतकी स्क्लष्ट आहेत की, दैनांवदन उपयोगाच्या दृष्टीने ती वनरुपयोगी ठरतात. म्हणनू 
व्यिहारात आपल्याला बऱ्याि प्रमाणात सुगम गवणतकृतींिरि विसांबाि ेलागते. 

 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक समस्याांिी सुगम उत्तरे शोधण्याच्या प्रयत्नाांतूनि वनम्नस्तराच्या 

प्रवतवक्रयेिा गुणाांक देणाऱ्या वसद्धाांताांसारखे वसद्धाांत प्राप्त झाले आहेत (प्रकरण १६). भारयुक्त मवृत्तकेिे 
ितथन, समान ताठपणाच्या ि समान अांतरािर स्स्र्त असलेल्या सर्मपलाांच्या गादीच्या ितथनासारखे असते, 
अशी कल्पना स्तर-प्रवतवक्रयेत केलेली आहे. अशा गृहीतात अांतभूथत होणारी िूक फार गांभीर असू शकते. 
सांभाव्य घसरपृष्ठाच्या िर असलेल्या मवृत्तकाराशीच्या समतोलासाठी आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांिा 
ऊहापोह करणारे सुगम वसद्धाांत—उदा., नेहमीच्या उल्लेखातले मवृत्तकादाबविियक आवण 
उतारस्र्ैयथविियक वसद्धाांत—त्या मानाने फारि अिूक म्हणाि ेलागतील. 

 
या िगांतील बऱ्यािशा समस्याांिी शास्त्रपूत उत्तरे अवतस्क्लष्ट असतात. त्यामुळे सुबोध 

गवणतकृतींिी विशिे वनकड भासते. या कृतींमध्ये प्रत्यक्षातील घसरपृष्ठाऐिजी सोप्या समीकरणाने व्यक्त 
करता येईल असे काल्पवनक पृष्ठ वििारात घेतले जाते. मृवत्तकेत घसरपृष्ठािे स्र्ान असेि असाि ेलागते 
की, त्यािरून होणाऱ्या घसरणीच्या प्रवतकारासाठी वनमाण होणारे बल महत्तम असािे. अशा पद्धतीने 
काढलेली उत्तरे आवण शास्त्रपूत उत्तरे याांिी तुलना केली असता, असे वदसून आले आहे की, घसरपृष्ठाच्या 



 

अनुक्रमणिका 

आकाराला सोपे रूप देण्याने होणारी िूक बऱ्याि िळेा क्षलु्लक असते. िक्रपृष्ठाऐिजी सरळ घसरपृष्ठ गृहीत 
धरून बसविलेला आधारकभतीिरील उदु्यक्त मवृत्तकादाबािा कूलोमप्रणीत वसद्धाांत, हे या प्रकारािे प्रख्यात 
उदाहरण आहे. या गृहीतामुळे होणारी सांभाव्य िूक ५% पेक्षा अवधक असत नाही. (पवर. २३ पाहा.) 
शास्त्रपूत उत्तर आवण सुगम पद्धतीने वमळालेले उत्तर याांत असणारा वकत्येक टके्क फरक हा साधारणतः 
याांपकैी कोणतेही उत्तर ि सत्यस्स्र्ती याांतील फरकाशी तुलना करता फारि अल्प असतो असे आढळते. 
सुगम समीकरणाांमुळे प्राप्त होणारा लाभ बघता, तो अवधकि क्षलु्लक भासतो. 

 
शास्त्रपूत उत्तर प्राप्त होईपयंत सैद्धाांवतक िुकाांिे गाांभीयथ कळून न येण्यािा दोि बऱ्यािशा जुन्या 

सत्यसमीप वसद्धाांताांत आहे. प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा कूलोमिा वसद्धाांत हे त्यािे एक उदाहरण आहे. या 
वसद्धाांतानुसार वमळणारा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब प्रत्यक्षातील दाबापेक्षा ३० टक्क्याांहून अवधक असू शकतो. 
या िस्तुस्स्र्तीिा ककवितही सांशय न येता हा वसद्धाांत शतकाहून अवधक काळ िापरला गेला. व्यािहावरक 
बलविज्ञानाच्या इतर के्षत्राांत अशा प्रकारिा धोका िैणिल्य-पद्धिी या सामान्य सांजे्ञने ज्ञात असलेल्या 
पद्धतींिा िापर करून टाळता येतो. त्याांना क्रमशः सत्यसमीपगामी पद्धती असेही म्हणता येईल 
(साऊर्िले १९४०). अशा पद्धतीिा अिलांब स्र्ापत्यसमस्या सोडविण्यासाठी केल्यािे पवहले आवण 
प्रख्यात उदाहरण म्हणजे सलग िौकटींच्या विश्लेिणासाठी िापरलेली हाडीक्रॉसप्रणीत पणरबल-णििरि 
पद्धि हे होय (क्रॉस १९३२). एखाद्या व्यूहाच्या समतोलािी प्रत्येक अिस्र्ा आवण त्यािी सांभाव्य 
कायथशक्ती लघुतम असण्यािी अिस्र्ा या एकि असतात, या तत्त्िािर ही पद्धत आधारलेली आहे. 

 
शवैर्ल्य पद्धतींिा िापर केल्यामुळे सापेक्षतः सुबोध समीकरणे प्राप्त होतात. तसेि त्याांतील 

उवणिाांच्या मयादाांिी स्पष्ट जाणीि राहते. त्यामुळे मृवत्तकाबलविियक समस्याांच्या बाबतीत त्या अत्यांत 
सोयीस्कर िाटतात; कारण म.ृ ब. विज्ञानािे स्िरूपि असे आहे की, काटेकोर उत्तराांिी शक्यता ककिा 
आिश्यकता तेरे् िज्यथ मानािी लागते. या पद्धतींिा आणखी एक उपयुक्त विशिे असा आहे की, त्याांतील 
रीतींिा िापर करीत असताना, आकडेमोडीच्या प्रत्येक पायरीला आपण काय करीत आहोत यािे सुस्पष्ट 
वित्र मनिक्षूांपढेु असणे आिश्यक असते. मृ. ब. वि. तील वसद्धाांताांिा बरािसा दोिपूणथ िापर गवणती 
कृतीच्या प्रत्यक्षातील अर्ाच्या बाबतीतील िकुीच्या कल्पनाांमुळे झालेला असल्यामुळे, या पद्धतींतील हे 
िैवशष्ट्य फार महत्त्िािे ठरते. 

 
मृवत्तकाबलविज्ञानातील समस्याांच्या बाबतीत शवैर्ल्य पद्धतींिा प्रत्यक्ष िापर करण्यािा प्रयत्न 

अद्याप झालेला नाही; परांतु तशी विन्हे मात्र वदसत आहेत. 
 

मृ. ब. वि. च्या व्यािहावरक उपयोगात सुबोधतेिे महत्त्ि वकती आहे ते अवधक आिजूथन 
साांगण्यािी आिश्यकता नाही. अर्ाति ही सुबोधता प्राणभतू घटकाांिा प्रभाि दुलथक्षनू प्राप्त 
झालेली नसािी. अशा सुबोधतेिी आिश्यकता मवृत्तकेच्या प्रकृवतधमाशीि वनगवडत आहे. पूणथत्िाने 
समाांग मृवत्तका अस्स्तत्िात नसल्यामुळे ि मृवत्तकाांिे िास्तिातील प्राकृवतक गुणधमथ स्क्लष्ट 
असल्यामुळे म.ृ ब. वि. तील सगळे वसद्धाांत म्हणजे वििाराधीन स्क्लष्ट समस्याांिे आकलन 
होण्याच्या दृष्टीने केलेली ईित् िाटिाल आहे एिढेि. अर्ाति व्या. मृ. ब. वि. च्या प्रत्येक के्षत्रात 
काटेकोर उत्तर वमळविण्यापेक्षासुद्धा, गृहीत धरलेली पवरस्स्र्ती आवण प्रत्यक्ष पवरस्स्र्ती याांतील 
अनेक सांभाव्य वभन्नत्िाांिा प्रभाि वनवित करण्यािरि भर असतो. एखाद्या समस्येत अांतभूथत 
असणाऱ्या वभन्नवभन्न घटकाांिे सापेक्ष महत्त्ि एका दृवष्टके्षपात डोळ्यापुढे उभे करणाऱ्या सुबोध 
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समीकरणाांच्या आधारेि ते करणे शक्य होते. या उलट, बहुताांश शास्त्रपूत उत्तरे फारि स्क्लष्ट 
असल्यामुळे हा महत्त्िािा उदे्दश, ती सफल करू शकत नाहीत. परांतु अशा उत्तराांिे खरे मोल, 
सुबोध विश्लेिणातून वमळणाऱ्या फवलताांतील सैद्धास्न्तक िुकाांिे महत्त्ि दाखविण्याच्या त्याांच्या 
पात्रतेत असते. या दृष्टीने पाहता अशा शास्त्रपूत उत्तराांिे महत्त्ि अनमोल आहे. तर्ावप कोष्टके 
आवण आलेख अशा स्िरूपाांत ही उत्तरे माांडली नाहीत, तर उपरोक्त कायापलीकडे या स्क्लष्ट 
शास्त्रपूत उत्तराांना काहीि कायथ उरत नाही. मृ. ब. वि. तील समस्याांिी शास्त्रपूत उत्तरे वमळविता 
येण्यािी पात्रता, त्या के्षत्रात यशस्िीपणे कायथ करता येण्यासाठी आिश्यकि आहे असे नाही. 
सांशोधनकायातील व्यक्ती ककिा प्रत्यक्ष काम करणारे स्र्ापत्यविशारद या दोहोंना शास्त्रपूत उत्तरे 
प्राप्त करून घेण्याच्या विियािे सिथसामान्य ज्ञान पुरेसे होते. शास्त्रपूत उत्तरे शोधून काढण्यािा 
वििय गवणतज्ज्ञाांकडे सोपविणेि इष्ट. याि कारणास्ति या ग्रांर्ात केिळ सुबोध पद्धतींिाि 
ऊहापोह केला जाईल. जेरे् जेरे् शास्त्रपूत उत्तराांिा उल्लखे करणे आिश्यक ककिा उपयुक्त असेल 
तेरे् फक्त त्याांतील फवलते वदली जातील. 
 
सुकरतादायी गृहीताांमुळे वनमाण होणाऱ्या दोिाांशी तुलना केली असता प्रमाणाबाहेर िाटािा इतका 

गवणती काटेकोरपणा मृ. ब. वि. विियक अनेक प्रगत प्रबांधाांतून आढळतो. ही गृहीते स्पष्टपणे आवण पूणथपणे 
उद्धतृ केलेली असतील, तर असे प्रबांध हे प्रामावणक बौवद्धक प्रयत्न आहेत असे तरी मानता येते ि असा 
प्रयत्न वकतपत यशस्िी झाला आहे त्याविियी िािक स्ितः वनणथय घेऊ शकतो. परांतु अशा प्रबांधाांतून 
महत्त्िाच्या सिथ गृहीताांिे वनिदेन केलेले आहे, असे अपिादरूपानेि आढळते. गृहीताांच्या सांिातील त्रटुी 
जाणण्याइतके विियािे ज्ञान असणारे िािक विरळा असल्यामुळे, गृहीते पूणथपणे न देता वलवहलेल्या अशा 
सैद्धाांवतक प्रबांधाांनी वहताऐिजी अवहति होण्यािा सांभि अवधक. 

 
क्ववित असेही घडते की, सांशोधकाांना स्ितःलासुद्धा सांशय न येता, ज्याांिा गांभीर पवरणाम होईल 

अशी गृहीते, त्याांच्या लेखनात समाविष्ट झालेली असतात. त्याांच्या प्रबांधाांिी कठोर छाननी केली असता 
असेही आढळून येण्यािा सांभि असतो की, जुन्याि समस्या, निीन आवण िरिर अवधक शास्त्रशुद्ध 
िाटणाऱ्या पद्धतींनी सोडविण्याच्या खटाटोपात, त्यापासून वमळणाऱ्या उत्तराांतील दोिात्मकताि िाढलेली 
आहे. स्पष्ट परांतु िालिनू घेता येतील, अशा गृहीताांऐिजी अस्पष्ट आवण अवतशय घातुक गृहीताांिा अिलांब 
या नादात केलेला असतो हे त्यािे कारण आहे. अशा िुकीच्या मागाने केलेल्या खटाटोपािी उद्बोधक 
उदाहरणे म्हणून उताराांिे स्रै्यथ आवण एका स्रू्णेिी ककिा स्रू्णासमूहािी भारधारणक्षमता याांिे विििेन 
करणाऱ्या प्रगत वसद्धाांताांिी देता येतील. 

 
उपरोक्त एक ककिा अनेक उवणिाांनी युक्त अशा अनेक प्रबांधाांच्या अस्स्तत्िामुळे आपल्या 

मृवत्तकाविियक कल्पनाांिी बैठक पक्की करू पाहणाऱ्या नव्या अभ्यासकाला मागथदशथन नसेल, तर फारि 
अडिणी येतात. अशा प्रकारच्या प्रबांधाांिा उल्लखे पुढील प्रकरणाांतून केलाि, तर त्याांतील उवणिाांिाही 
वनदेश केला जाईल.  
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अनुक्रमणिका 

प्रकारि ५ 
 

आदिय मृणिकांिील छत्रणक्रया 
 
१८. व्याख्या : 
मृवत्तकाराशीच्या आधारािा इतर सिथ भाग स्िस्र्ानी राहून एखादाि भाग वििवलत झाल्यास अशा 
भागालगतिी मवृत्तका, आजूबाजूच्या स्स्र्र भागाांच्या सांदभातील, स्ितःच्या मळू स्र्ानापासून बाहेर 
सरकते. स्स्र्र भाग आवण सरकलेला भाग ह्या दोहोंच्या सांपकात असणाऱ्या भागातील कातथवनक विरोधाने 
अशा तऱ्हेच्या सापेक्ष हालिालीला प्रवतबांध होतो. सरकलेल्या भागाला मूळ स्र्ानीि ठेिण्याकडे या 
विरोधािी प्रिृत्ती असल्यामुळे वििवलत झालेल्या आधारािरील दाब उणाितो आवण बाजूच्या स्स्र्र 
भागािरील दाब िाढतो. सरकणाऱ्या मृवत्तकाराशीकडून आसपासच्या स्स्र्र भागािर अशा प्रकारे दाब 
सांक्रवमत होण्याच्या वक्रयेस छत्रणक्रया अशी सांज्ञा प्रिवलत आहे. तसेि वििवलत होणाऱ्या भागािर मवृत्तकेने 
छत्र धरले ककिा वतने छत्ररूप धारण केले असेही म्हणण्यािा प्रघात आहे. वििवलत झालेल्या आधारािाि 
एक भाग जिळच्या इतर भागाांपेक्षा अवधक प्रमाणात वििवलत झाला तरीही छत्रवक्रया घडून येते. 

 
छत्रवक्रया ही के्षत्रात तसेि प्रयोगशाळेत अनुभिास येणारी एक वनत्यािी घटना आहे. मृवत्तकेतील 

छत्रवक्रया सिथस्िी कातथवनक प्रवतबलाांच्या िारे वटकिनू धरली जाते; म्हणून कातथवनक प्रवतबलाांच्या 
अस्स्तत्िािर अिलांबनू असणाऱ्या इतर प्रवतबल-पवरस्स्र्तींइतकीि ती स्र्ायी स्िरूपािी असते. 
स्तांभपादकाखालील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिे उदाहरण या सांदभात साांगता येईल. िालुकेमध्ये स्र्ायी 
स्िरूपािी कातथवनक प्रवतबले असणे शक्य नसते, तर िालुकेिरील पादक अवनवित कालापयंत खित 
रावहले असते. याउलट, स्र्ैवतक बले तीि ठेिनू एखाद्या पादकािे अवधक अिसीदन ककिा आधार-कभतीिे 
बाह्य वदशतेील अवधक वििलन घडिनू आणणाऱ्या प्रत्येक बाह्य प्रभािामुळे, आधीि अस्स्तत्िात असलेल्या 
छत्रवक्रयेच्या व्याप्तीमध्ये घट होईल असेही अपेवक्षले पावहजे. कां पन हा अशा प्रकारिा एक महत्त्िािा प्रभाि 
आहे. 

 
पुढील पवरच्छेदात दोन प्रावतवनवधक उदाहरणाांिे वििरण केले जाईल : (१) वक्षवतजसमाांतर 

आधाराच्या स्र्ावनक वििलनामुळे वनमाण होणारी आदशथ िालुकेतील छत्रवक्रया आवण (२) वक्षवतजलांब 
आधाराच्या तळाकडिा भाग बाहेरच्या बाजूस वििवलत झाला असता लगतच्या िाळूत वनमाण होणारी 
छत्रवक्रया. 
 
१९. छत्ररूप णिभागािील प्रणिबल-पणरस्स्ििी : 
आकृती १७ अ मध्ये तळाला आधार वदलेला एक िालुकार्र दाखविला आहे. या आधारातील गम हा 
पिीच्या आकारािा भाग हळूहळू खाली सरकिीत नेऊन आधारामध्ये स्र्ावनक वििलन घडिनू आणता 
येते. या पिीच्या वििलनास प्रारांभ होण्यापूिी तळाच्या आधारािर सगळीकडे उभ्या वदशतेील दाब 
सारखाि असतो आवण त्यािे मूल्य िालुकेिी घनता × र्रािी उांिी इतके असते. पिीिे अधोगमन 
वतच्यािरील िालुकेच्या अधोगमनास कारणीभतू होते. िालुकाराशीिा वििवलत भाग आवण स्स्र्र भाग 
याांच्या सीमाांिर वनमाण होणाऱ्या घिथणात्मक विरोधाने या वििलनाला प्रवतबांध केला जातो. पवरणामी, 
वििवलत होणाऱ्या पिीिरील एकूण दाब जेिढा उणाितो, तेिढ्याि प्रमाणात आधाराच्या उिथवरत स्स्र्र 



 

अनुक्रमणिका 

भागािरील दाब िाढतो. एका वठकाणी घटलेल्या ि दुसऱ्या वठकाणी िाढलेल्या दाबािे मूल्य दोहोंच्या 
सीमाांिर कारक होणाऱ्या कातथवनक विरोधाच्या उभ्या वदशतेील घटकाएिढे असते. वििलनाला प्रारांभ 
होण्यापूिी पिीच्या अगदी लगत िरच्या भागात प्रत्येक वठकाणी, उभ्या प्रधान प्रवतबलािे जे मूल्य असते, 
त्याच्याशी तुलना करता वििलनानांतरिे त्यािे मूल्य फारि लहान असते. िालुकार्राच्या तळािरील 
एकूण भार मात्र तोि राहतो; कारण तो नेहमीि एकूण िालुकेच्या िजनाइतका असतो. तेव्हा वििवलत 
झालेल्या पिीिरील उभ्या दाबात झालेल्या घटीमुळे, पिीजिळच्या स्स्र्र आधारािरील उभ्या दाबात िाढ 
झालेली वदसून आली पावहजे. या घटनेिा पवरणाम म्हणून पिीच्या कडाांजिळील उभ्या दाबािी तीव्रता 
एकदम िाढलेली वदसते. या विके्षपामुळे आकृती १५ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे वत्रज्यावदक् कातथवनक 
विभागाांच्या अस्स्तत्िािी आिश्यकता वनमाण होते. यािप्रमाणे पिीच्या दोन्ही बाजूांकडील तीव्र दाबाखाली 
असलेल्या या विभागाांतील िालुकेिे पाश्वीय विस्तरणही वत्रज्यावदक् कातथवनक बलामागोमाग येतेि. हे 
विस्तरण पिीच्या दोन्ही बाजूांकडून वतच्यािर स्स्र्त असलेल्या ि ज्यातील दाब उणािला आहे त्या 
भागाच्या वदशनेे होते. िालुकार्राखालिा तळ पूणथत्िाने गुळगुळीत असेल, तर या विस्तरणािी कातथवनक 
प्रवतमा आकृती १७ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे असते. तीि प्रवतमा आकृती १७ आ मध्ये मोठ्या आकारमानात 
काढली आहे. 

 
उपरोक्त पिीिे अधस् वदशनेे पुरेसे वििलन होताक्षणीि दोन पृष्ठाांिरून कातथवनक उच्छेद घडून 

येतो. ही घसरपृष्ठे पिीच्या कडाांपासून वनघून िालुकेच्या पृष्ठभागापयंत पोितात. पषृ्ठभागाच्या आसमांतात 
सिथ िालुकाकण अधस् वदशनेे सरकत असतात. ही गोष्ट दीघथकालीन प्रकाशलेखाने पुनः पनुः दाखिनू 
वदलेली आहे. घसरपृष्ठे िालुकेच्या पृष्ठभागाला काटकोनात छेदत असतील, तरि अशी हालिाल कस्ल्पता 
येते. उच्छेद घडत असताना आकृती १७ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे िालुकेच्या पृष्ठभागािर परातीच्या 
आकारािा खळगा वदसतो. अशा खळग्याच्या बाजू घसरपृष्ठाांना जेरे् छेदतात, त्या वठकाणी त्याांिा उतार 
तीव्रतर असतो. खळग्याच्या बाजूांमधील अांतर मोजले असता वििवलत झालेल्या पिीच्या रुां दीपेक्षा ते 
नेहमीि अवधक असल्यािे आढळते. अर्ाति घसरपृष्ठाांिा आकार आकृती १७ अ मध्ये गन आवण मभ या 
रेिाांनी दाखविल्याप्रमाणे असला पावहजे. गन आवण मभ या घसरपृष्ठाांिा आकार व्यक्त करणारी समीकरणे 
शोधून काढण्यािी समस्या अद्याप सोडविली गेलेली नाही; परांतु या बाबतीत केलेल्या प्रयोगाांिरून (व्हॉल्मी 
१९३७) असे वदसते की, ड/२र या पदािे मूल्य लहान असताना या पृष्ठाांच्या उतारािा सरासरी कोन 
जिळजिळ ९०° असतो. परांतु ड/२र या पदािे मूल्य अवतशय िाढल्यास हाि कोन ४५° + ಖ/२ पयंत 
खाली येतो. 
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आकृिी १७ : समाकिणहीन िालुकेतील उच्छेदपूिथ छत्रवक्रया. (अ) िालुकार्राांपैकी एका लाांब ि अरुां द 
भागाच्या अधस् वदशतेील वििलनामुळे होणारा उच्छेद; (आ) रेखाकृती (अ) मधील तपशील, मोठ्या 

आकारमानात; (इ) माथ्यािी कड स्स्र्र राहून पाश्वीय आधार कलल्यामुळे होणारा िालुकेतील कातथवनक 
उच्छेद. [आकृती १७ (आ) मध्ये ‘४५° − ಖ २, ४५° + ಖ २’ हे ‘४५° − ಖ/२, ४५° + ಖ/२’ असे िािाि]े 

 
आकृती १७ अ मधील गन आवण मभ या दोन घसरपृष्ठाांनी सीवमत झालेल्या िालुकाखांडाच्या 

तळाकडच्या भागातील उभा दाब ठरविण्यासाठी, उपरस्र् िाळूच्या िजनातून जिळच्या घसरपृष्ठाांिरील 
घिथणजन्य विरोधािा उभ्या वदशतेील घटक उणे करािा लागतो. वििवलत झालेल्या पिीिरील िालुकेच्या 
िजनािे बाजूच्या राशीिर होणारे हे प्रके्षपण म्हणजेि छत्रवक्रया होय. 

 
उभ्या आधारािा तळाजिळील भाग पाश्वीय वदशनेे वििवलत झाला असता, िालुकाराशीत 

उद्भिणाऱ्या छत्रवक्रयेिे विश्लेिणही अशाि उपपत्तीच्या साहाय्याने करणे शक्य आहे. आकृती १७ इ मधील 
गम हा अशा प्रकारिा पाश्वीय आधार आहे. िालुकेिा पृष्ठभाग समतल आहे आवण माथ्यािी कड स्स्र्र 
राहून आधारािे वििलन झालेले आहे. आधार पुरेशा प्रमाणात वििवलत झाल्यानांतर िालुकेमध्ये गन या 
घसरपृष्ठािर कातथवनक उच्छेद घडून येतो. हे घसरपृष्ठ आधाराच्या ग या तळापासून वनघनू िाळूच्या 
पृष्ठभागापयंत पोहोिलेले असते. पाश्वीय आधारािी माथ्यािी कड मूळ स्र्ानीि राहात असल्यामुळे, 
घसरणाऱ्या िालुकाखांडाच्या िरच्या भागात पाश्वीय विस्तरण होत नाही. त्यामुळे या भागातील िालुकाकण 
केिळ अधस् वदशतेि हालिाल करू शकतात. म्हणून घसरपृष्ठ िालुकेच्या पृष्ठभागाला जेरे् छेदते तेरे् 
म्हणजेि न येरे् काटकोन होतो. घसरणाऱ्या खांडाच्या पृष्ठभागािे अशा उदाहरणात होणारे अधोगमन 
आकृतीमध्ये तुटक रेिेने दाखविले आहे. 

 
घसरणाऱ्या खांडाच्या तळाजिळील भागात पाश्वीय विस्तरण झाले म्हणजे त्यािबरोबर उभ्या 

वदशनेे ऱ्हस्ित्िही वनमाण होते. माथ्याच्या या खिण्याला जिळच्या तीव्र उताराच्या घसरपृष्ठािरील 
घिथणजन्य विरोधामुळे प्रवतबांध होतो. पवरणामी, खांडाच्या तळाजिळिा उभ्या वदशतेील दाब उपरस्र् 
िालुकेच्या िजनापेक्षा कमी होतो. ही घटना म्हणजे पाश्वीय आधारािा माथ्यािा भाग स्स्र्र ठेिनू केलेल्या 
त्याच्या वििलनामुळे िालुकेत वनमाण झालेली छत्रवक्रया होय. 
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२०. छत्रणक्रयाणिषयक णसद्धािं : 
छत्रवक्रयाविियक प्रिवलत वसद्धाांताांपकैी बहुतेक वसद्धाांताांतून वििलन पािणाऱ्या पिीिरील शुष्ट्क 
िालुकेच्या दाबािा ऊहापोह केलेला आहे. अशा वसद्धाांताांिे तीन िगथ करता येतात. पवहल्या िगातील 
वसद्धाांताांच्या प्रितथकाांनी भारयुक्त पिीिरील अगदी लगतच्या भागात असलेल्या िालुकेच्या समतोलासाठी 
आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांिाि केिळ वििार केला. असे करताना पिीपासून दूर असलेल्या िालुकेच्या 
समतोलािी लक्षणे आवण उपवरवनर्मदष्ट कृतीतून वनघणारे वनष्ट्किथ याांच्यात सुसांिाद राहतो की नाही, यािा 
शोध घेण्यािा त्याांनी प्रयत्नि केला नाही. दुसऱ्या िगातील वसद्धाांताांत वििवलत होणाऱ्या पिीिरील 
िालुकेिा सिथि भाग नम्य समतोल अिस्रे्त असतो, असे असमर्थनीय गृहीत आधारभतू मानलेले आहे. 

 
वतसऱ्या िगाच्या वसद्धाांताांत मस आवण गत (आकृती १७ अ) ही पिीच्या कडाांतून वनघणारी उभी 

पृष्ठे हीि घसरपृष्ठे आहेत, असे गृहीत धरलेले आहे; आवण वििवलत होणाऱ्या पिीिरील दाब हा उपरस्र् 
िालुकेिे िजन उणे उभ्या पृष्ठाांिरील सांपूणथ घिथणजन्य विरोध या िजाबाकीइतका असतो, असे अनुमान 
काढलेले आहे (केन १९१६ आवण इतर). गन आवण मभ ही प्रत्यक्षातील घसरपृष्ठे िक्र असतात आवण 
पृष्ठभागाजिळ त्याांतील अांतर पिीच्या रुां दीपेक्षा बरेि अवधक असते. त्यामुळे मस आवण गत या उभ्या 
छेदाांिरील घिथण पूणथपणे कारक होऊ शकत नाही. या िस्तुस्स्र्तीकडे दुलथक्ष केल्याने उद्भिणारी िकू 
घातक ठरते. 

 
पवहल्या दोन िगांच्या वसद्धाांताांतील मलूभतू गृहीताांविियी सिथसामान्य ज्ञान व्हाि,े या 

उदे्दशाने पढुील भाष्ट्य केलेले आहे. एांगेसेरने (१८८२) वििवलत होणाऱ्या पिीिर अगदी लगतच्या 
भागात स्स्र्त असलेल्या िालुकेऐिजी एक काल्पवनक छत्र गृहीत धरले आवण त्याच्या 
समतोलासाठी आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांच्या आधारे पिीिरील दाब ठरविला. बीरबॉमरने 
(१९१३) पिीलगतच्या भागात असलेल्या िालुकेिी तुलना कमानीतील सांयोग-दगडाशी केली. 
पिीिा पृष्ठभाग हा या दगडािा तळ आहे आवण त्यािी बाजूिी पृष्ठे सपाट असून ती पिीच्या 
कडाांपासून मध्याच्या वदशनेे िर जातात, असे त्याने मानले. हा सांयोग-दगड स्िस्र्ानी धरून 
ठेिण्यासाठी लागणाऱ्या बलाशी सममूल्य परांतु विरुद्धवदक् असलेला दाब म्हणजे पिीिरील दाब 
होय, असे त्याने उत्तर काढले. काकोने (१९३४) पिीिरील सांपूणथ िालुकाराशीऐिजी त्या वठकाणी 
एक कमानींिा व्यूह आहे असे मानले. पिीच्या मध्यरेिेच्या िर स्स्र्त असलेल्या कमानीमधील 
आडव्या वदशतेील लां बरूप प्रवतबल आवण समीकरण ७ (४) मधील ण हे विसपथण-मूल्य गुवणले 
उभ्या वदशतेील लां बरूप प्रवतबल ही दोन्ही सममूल्य आहेत, असेही त्याने मानले, आवण कमानींच्या 
समतोलासाठी आिश्यक असलेल्या लक्षणाांच्या आधाराने पिीिरील दाब ठरविला. व्हॉल्मीने 
(१९३७) गन आवण मभ (आकृती १७ अ) या िक्र घसरपृष्ठाांच्या वठकाणी वतरकस पृष्ठे गृहीत धरली. 
तसेि या पृष्ठाांिरील लांबवदक् प्रवतबले आवण एखाद्या अपारप्राय आवण रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त 
अिस्रे्त असलेल्या िालुकाराशीमधील तशाि प्रकारच्या वतरकस छेदािरील लां बवदक् प्रवतबले ही 
एकि असतात, असेही गृहीत धरले; आवण वििवलत होणाऱ्या पिीिरिा दाब महत्तम होईल, अशा 
रीतीने घसरपृष्ठाांच्या उतारािी वनिड केली. िालुकेच्या अांतगथत घिथणकोनाच्या मूल्यात िाढ 
झाली, तर वििवलत होणाऱ्या पिीिरील दाबातही िाढ झाली पावहजे, असे अनुमान त्याच्या काही 
सांशोधनाांतील फवलताांिरून काढता येते. इतर सिथ वसद्धाांताांनुसार आवण उपलबध असलेल्या 
प्रायोवगक फवलताांनुसार असे वदसते की, अांतगथत घिथणकोनािे मूल्य िाढल्यास त्यािा पवरणाम 
नेमका उलटा होतो. रस्त्याखालच्या मोऱ्याांच्या ताठ तसेि लिविक छपराांिर येणाऱ्या 



 

अनुक्रमणिका 

मृवत्तकादाबािे सांशोधनही व्हॉल्मीने केले (१९३७); आवण त्यातून काढलेल्या फवलताांिी तुलना 
आधीच्या सांशोधकाांनी काढलेल्या फवलताांशी केली. तर्ावप मोऱ्याांिी ककिा बोगद्याांिी छप्परे 
याांसारख्या वििवलत होऊ शकणाऱ्या आडव्या आधाराांिर प्रत्यक्षात येणारा मवृत्तकादाब ज्या अनेक 
गोष्टींिर अिलांबून असतो, त्या गोष्टी, सैद्धाांवतक सांशोधनात आजिर ज्याांिा वििार झालेला आहे, 
त्याांहून वनराळ्याि आहेत. 
 
िर उद्धतृ केलेले सिथ वसद्धाांत एका बाबतीत अनुभिाशी सुसांगत आहेत. म्हणजे असे की, वििवक्षत 

रुां दीच्या ि वबिवलत होणाऱ्या आडव्या पिीिरील िालुकाराशीिे िजन िाढत गेल्यास त्या िाढीपेक्षा 
वतच्यािर येणाऱ्या दाबातील िाढ कमी प्रमाणात होते आवण या दाबािे मूल्य असांपातपद्धतीने एका वनवित 
मूल्याप्रत जात असते. परांतु पिीिरील दाबािी वनरवनराळ्या वसद्धाांताांनुसार प्राप्त होणारी मूल्ये अगदीि 
िगेळी असतात. या वसद्धाांताांपैकी कोणता अवधक ग्राह्य मानाियािा, हे ठरविण्यासाठी वििलन पािणाऱ्या 
पिीिर केलेल्या प्रयोगाांिा आधार घेतला पावहजे ि पिीिरील प्रवतबलपवरस्स्र्तीबाबतिी अशा प्रयोगाांतून 
प्राप्त होणारी फवलते आवण वसद्धाांताांतील मूलभतू गृहीते याांिी तुलना केली पावहजे. अद्याप तरी असे 
पवरपूणथ सांशोधन झालेले नाही. अर्ाति या वभन्नवभन्न वसद्धाांताांिे तौलवनक गुणािगुणही अज्ञाति आहेत. 
घसरपृष्ठे उभी असतात, या गृहीतािर आधावरत असलेले वतसऱ्या िगातील वसद्धाांत हे सिांत सोपे वसद्धाांत 
आहेत. सुदैिाने या गृहीताांतील दोिाांिी कारणे स्पष्टपणे दृष्टोत्पत्तीस आलेली आहेत. असे दोि असूनही या 
वसद्धाांताांतून प्राप्त होणारी अांवतम फवलते आवण उपलबध असलेली प्रायोवगक मावहती याांत बरीि सुसांगती 
आढळते. म्हणून पढुील विििेनात या िगातील वसद्धाांताांमागील मूलभतू गृहीताांिाि फक्त आधार घेतला 
जाईल. या विियाच्या शास्त्रशुद्ध अभ्यासासाठी व्हॉल्मीच्या प्रकावशत िाङ्मयािा अभ्यास केला पावहजे 
(व्हॉल्मी १९३७). 

 
मस आवण गत (आकृती १७ अ) या रेिाांनी दाखविल्याप्रमाणे घसरपृष्ठे उभी असतात, असे आपण 

गृहीत धरले, तर वििवलत होणाऱ्या पिीिरील दाब ठरविण्यािी समस्या आवण समपाश्वाकारी कणगीच्या 
वििवलत होणाऱ्या तळािरील दाब ठरविण्यािी समस्या एकाि प्रकारच्या ठरतात. 

 
समाकिथणहीन पदार्ांच्या बाबतीत कोटरने ही समस्या शास्त्रपूत रीतीने सोडविली आहे 

(१८९९). वभन्नवभन्न प्रमाणाांत सत्यसमीपता साधून हीि समस्या इतर सांशोधकाांनीही सोडविली 
आहे. भरणातील कोणत्याही आडव्या छेदािरील उभा दाब समप्रमाणात वितवरत असतो, या 
गृहीतािा आधार घेऊन या समस्येिे सिांत सोपे उत्तर वमळविलेले आहे (जानसेन १८९५, कोएनेन 
१८९६). मृवत्तकेतील उभ्या छेदािरील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीशी हे गृहीत विसांगत आहे; परांतु स्रू्ल 
आडाखा बाांधण्यासाठीसुद्धा आधार म्हणनू घेऊ नये, इतकी मोठी िूक काही या गृहीतामुळे घडून 
येत नाही. 
 
आकृती १८ अ म्हणजे दोन उभ्या घसरपृष्ठाांनी सीवमत झालेल्या राशीिा एक छेद आहे. येर्ील 

मृवत्तकेच्या कातथवनक विरोधािे समीकरण खाली वदले आहे. 
 

क = स + ಲ स्प ಖ 
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मृवत्तकेिी घनता घ असून वतच्या पृष्ठभागािर भ हा समप्रमाणवितवरत अवधभार आहे. मृवत्तकेतील 
प्रत्येक कबदुस्र्ानी उभ्या आवण आडव्या दाबाांतील गुणोत्तरािे मूल्य मृ या अनुभिावधवष्ठत गुणाांकाइतके 
गृहीत धरलेले आहे. त्यानुसार पृष्ठभागापासून ख या खोलीिर असणाऱ्या आडव्या छेदािरील उभे प्रवतबल 
ಲउ असेल, तर उभ्या घसरपषृ्ठािरील लां बवदक प्रवतबल पढुीलप्रमाणे असेल. 

 
ಲआ = मृ ಲउ [१] 

 
पृष्ठभागापासून ख या खोलीिरील dख जाडीिे एक शकल वििारात घेऊ. प्रस्तुत आकृतीच्या 

पातळीला लां बरूप असणाऱ्या वदशते त्यािी लाांबी एकाांक मूल्यािी आहे ि त्यािे िजन २र × घ × dख इतके 
आहे. या शकलािर कारक होणारी बले आकृतीत दाखविली आहेत. शकलािर कारक असणाऱ्या बलाांच्या 
उभ्या वदशतेील घटकाांिी बेरीज शनू्य असली पावहजे. हे लक्षण पुढील समीकरणाने व्यक्त करता येते. 
 

 
आकृिी १८ : (अ) दोन उभ्या घसरपृष्ठामंध्ये स्स्िि असलेल्या मृणिकेिील दाब ठरणिण्याच्या गणििामधील 

गृहीिे दियणििारी रेखाकृिी; (आ, इ आणि ई) : आकडेमोडीच्या फणलिाचें आलेख. 
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२ र. घ. dख = २र (ಲउ + dಲउ) – २र. ಲउ + २स dख +२ मृ ಲउ dख स्प ಖ 
 
ककिा 
 
 dಲउ = घ – 

स – मृ ಲउ स्प ಖ  
 dख र र  
 
आवण 
 

ख = ० असताना ಲउ = भ 
 
असते. ही समीकरणे सोडिनू आपल्याला पुढील उत्तर वमळते. 
 

 
या समीकरणात स = ० आवण भ = ० ही मूल्ये क्रमाने वनयुक्त करून पुढील उत्तरे वमळतात. 

 

स > ० भ = ० ಲउ = 
र (घ – स/र) ( १ — ϵ – मृ. स्प ಖ ख/र ) [३] 

मृ. स्प ಖ 

 

स = ० भ > ० ಲउ = 
र घ ( १ — ϵ – मृ स्प ಖ ख/र ) + भ. ϵ – मृ स्प ಖ ख/र [४] 

मृ स्प ಖ 

 

स = ० भ = ० ಲउ = 
र. घ ( १ — ϵ – मृ स्प ಖ ख/र ) [५] 

मृ. स्प ಖ 

 
िालुका-र्रातील मस आवण गत (आकृती १७ अ) या छेदाांिर कातथवनक विरोध पूणथपणे कारक 

झालेला असेल, तर वििवलत होणाऱ्या पिीच्या एकाांक के्षत्रािरील उभा दाब समीकरण ५ ने ठरविता येतो. 
या समीकरणात ख िे वठकाणी 
 

ख = छ र 
 
घातले, तर पुढील उत्तर वमळते. 
 

ಲउ = घ. अ. र [६ अ] 

ಲउ = 
र (घ – स/र) ( १ — ϵ – मृ स्प ಖ ख/र ) + भ ϵ – मृ स्प ಖ ख/र [२] 

मृ स्प ಖ 



 

अनुक्रमणिका 

येरे् 
 

अ = 
१ ( १ — ϵ – मृ स्प ಖख/र ) = 

१ ( १ — ϵ – मृ स्प ಖ छ ) [६ आ] 
मृ स्प ಖ मृ स्प ಖ 

 

ख = ∞ असल्यास अ = 
१ 

असे उत्तर वमळते; म्हणून 
मृ स्प ಖ 

ಲउ = ಲउ ∞ = 
घ. र 

[७] 
मृ स्प ಖ 

 
ಖ = ३०° आवण मृ = १ म्हणजेि मृ स्प ಖ = ०∙५८ आहे, अशा गृहीतानुसार वमळणारा आलेख, अ, 

आकृती १८ आ मध्ये दाखविला आहे. या आलेखाच्या भजुाांनी अ िी मूल्ये ि कोटींनी छ = ख/र ही मूल्ये 
वमळतात. आकृती १८ इ मध्ये असाि आलेख, ಖ = ४०° ि मृ = १ म्हणजेि मृ स्प ಖ = ०∙८४ ही मूल्ये 
गृहीत धरून काढलेला आहे. 

 
वििवलत होणाऱ्या पिीिर स्स्र्त असलेल्या िालुकेमधील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती समजािनू 

घेण्यासाठी केलेल्या (टेरझागी १९३६ इ.) प्रयोगाांिरून दोन गोष्टी वदसून येतात; त्या अशा : (१) वििवलत 
होणाऱ्या पिीच्या मध्यरेिेच्या िर, लगतच्या भागात मृ िे मूल्य एक असते आवण िाढत िाढत मध्यरेिेच्या 
िर, स्रू्ल मानाने २ र उांिीिर ते सुमारे १∙५ या महत्तम मूल्याप्रत जाते. (२) ५र पेक्षा अवधक उांिीिर 
असणाऱ्या िालुकेतील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर पिीच्या अधोगमनािा काहीि पवरणाम होत नाही. तेव्हा 
आकृती १७ अ मधील गम या वििवलत होणाऱ्या पिीिर स्स्र्त असलेल्या समपाश्वथ खांडाच्या मस आवण गत 
या उभ्या बाजूांच्या केिळ तळाजिळील भागाति िालुकेतील कातथवनक विरोध कायथशील होतो, असे मानणे 
भाग आहे. या गृहीतानुसार समपाश्वथ खांडािा िरिा भाग, खालच्या भागािर भ मूल्यािा अवधभार 
असल्याप्रमाणे कारक होईल, असे मानता येते; आवण म्हणून वििवलत होणाऱ्या पिीिरील दाब समीकरण 
४ ने ठरविता येतो. आकृती १७ अ मधील गमसत या समपाश्वथ खांडाच्या उभ्या बाजूांिर ख₁ = छ₁ र या 
खोलीपयंत कातथवनक प्रवतबले नाहीत असे मानले, तर ख₁ खोलीिरील स₁ त₁ या आडव्या छेदािरील उभा 
दाब भ = घख₁ = घछ₁ र एिढा होतो. भ िे हे मूल्य आवण ख = ख₂ = छ₂ र हे मूल्य समीकरण ४ मध्ये 
िापरून पुढील उत्तर वमळते. 

 
ಲउ = घ. र अ₂ + घर छ₁ ब₂ = घर (अ₂ + छ₁ × ब₂) [८ अ] 

 
येरे् 

अ₂ = 
१ ( १ — ϵ – मृ छ₂ स्प ಖ आवण ब₂ = ϵ – मृ छ₂ स्प ಖ ) [८ आ] 

मृ स्प ಖ 

आहेत. 
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छ₂ = ∞ असल्यास अ₂ िे मूल्य पुढीलप्रमाणे वमळते. 
 

अ ∞ = 
१  

मृ स्प ಖ  

 
आवण ब₂ = ० होते, या पवरस्स्र्तीतील ಲउ िे मूल्य पुढीलप्रमाणे असते. 

 

ಲउ ∞ = घर अ ∞ = 
घर  

मृ स्प ಖ  

 
हे मूल्य आवण समीकरण ७ ने वमळालेले मूल्य एकि आहेत. दुसऱ्या शबदाांत साांगायिे, तर ಲउ∞ िे मूल्य 
आकृती १७ अ मधील ख₁ िर अिलांबून नाही, असे म्हणता येईल. 

 
छ₂ आवण अ₂ याांतील सांबांध आवण समीकरण ६ आ ने वमळणारा छ आवण अ मधील सांबांध सारखेि 

आहेत. हाि सांबांध आकृती १८ आ आवण १८ इ मधील सलग आलेखाांनी दाखविला आहे. छ िी मूल्ये आवण 
तदनुिांवगक 
 

ब = ϵ – मृ छ स्प ಖ 
 
िी मूल्ये याांतील सांबांध आकृती १८ आ आवण १८ इ मधील तुटक आलेखाांनी म्हणजेि ब या आलेखाांनी 
दाखविला आहे. 

 
आकृती १७ अ मधील मस आवण गत या छेदाांच्या माथ्याकडील भागात कातथवनक प्रवतबलाांिा 

अभाि असतो. या गोष्टीिा प्रभाि अांकात्मक मूल्ये घातलेल्या उदाहरणाने दाखविण्यासाठी आपण पुढील 
गृहीते स्िीकारू : ಖ = ४०°, मृ = १ आवण छ₁ = ४. पषृ्ठभाग ते ख₁ = छ₁ र = ४ र ही खोली, एिढ्या 
भागात घेतलेल्या आडव्या छेदाांिरील उभा दाब स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे खोलीच्या सरळ प्रमाणात िाढतो. 
आकृती १८ ई मध्ये हा सांबांध ॰म या रेिेने दाखविला आहे. ख₁ पेक्षा अवधक खोलीिरील उभा दाब 
समीकरण ८ ने ठरविता येतो. मत आलेखाने दाखविल्याप्रमाणे हा दाब खोली िाढेल तसा घटत जातो 
आवण असांपात पद्धतीने ಲउ∞ या मूल्याप्रत जात राहतो. 

 
छ₁ = ० गृहीत धरून आकृती १८ ई मधील ॰न ही तुटक रेिा काढली आहे. समीकरण ६ ने या 

आलेखािरील कबदूांच्या भजुा वमळतात. खोली िाढत जाते तेव्हा या भजुाांिे मूल्यही ಲउ∞ (समीकरण ७) या 
मूल्याप्रत पोिते. िालुकास्तराच्या माथ्याकडील भागात असणाऱ्या छत्रवक्रयेच्या अभािािा वििवलत 
होणाऱ्या पिीिरील ಲउ या दाबािर पडणारा प्रभाि खोलीिे मूल्य सुमारे ८ र पेक्षा अवधक झाल्यािर 
व्यिहारतः नाहीसा होतो असे या आकृतीिरून वदसते. ಖ आवण छ₁ याांिी वभन्नवभन्न मूल्ये गृहीत धरून 
केलेल्या सांशोधनािरून असा वनष्ट्किथ वनघतो की, वििवलत होणाऱ्या पिीिरील दाब वतच्यापासून ४ र ते ६ 
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र (पिीच्या रुां दीच्या २ पट ककिा ३ पट) उांिीिर असणाऱ्या िालुकेतील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर अिलांबनू 
नसतो. 

 
आकृती १७ अ मधील गस आवण मत या उभ्या छेदाांच्या तळाकडील भागात अस्स्तत्िात असणारी, 

कातथवनक विरोध सांपूणथतया कायास्न्ित झाल्यािी पवरस्स्र्ती, हळूहळू पालटत जाऊन या छेदाांच्या िरच्या 
भागात असणारी कातथवनक प्रवतबलाांच्या अभािािी पवरस्स्र्ती जेव्हा वनमाण होते, तेव्हा उभ्या लांबरूप 
प्रवतबलात खोलीनुसार होणारा पालट आकृती १८ ई मधील ॰गत या रेिेने दाखविल्याप्रमाणे असला 
पावहजे. वििवलत होणाऱ्या पिीच्या मध्यरेिेच्या िर असणाऱ्या िालुकेतील प्रवतबले मोजली असता 
वमळणारा दाब-आलेख आवण ही रेिा सारखी असतात (टेरझागी १९३६ इ). 

 
आकृती १७ इ मध्ये दाखिलेल्या उभ्या आधारािरील मृवत्तकादाबािर छत्रवक्रयेिा जो पवरणाम होतो 

त्यािे सांशोधन तर अवधकि कठीण आहे. हा पवरणाम शोधण्यािा पवहला प्रयत्न केला गेला तो घसरपृष्ठ 
सरळ असते या सुकरतादायी गृहीतािा आधार घेऊन (टेरझागी १९३६ इ). या सांशोधनातून फवलते 
वमळाली, ती अशी : च उांिीच्या पाश्वीय आधारामागील िालुकेत छत्रवक्रयेिा प्रादुभाि झाला असता दाबािे 
स्स्र्रजलदाबासारखे असणारे वितरण नाहीसे होते. तसेि आधारािा तळ आवण पाश्वीय दाबािा कारक-
कबदू याांतील चदु्य हे अांतर िाढते. छत्रवक्रयेिी तीव्रता आवण वतिा चदु्य/च या गुणोत्तराच्या मूल्यािर पडणारा 
प्रभाि या दोन्ही गोष्टी आधारवििलनाच्या पद्धतीिर अिलांबून असतात. तळािी कड स्स्र्र राहून आधारािे 
वििलन झाले, तर छत्रवक्रयेिा प्रादुभािि होत नाही, मृवत्तकादाबािे वितरण स्स्र्रजलदाबाच्या 
वितरणासारखे असते; आवण चदु्य/च या गुणोत्तरािे मूल्य १/३ असते. माथ्यािी कड स्स्र्र राहून वििलन 
झाले, तर दाबािे वितरण स्रू्लमानाने पवरिलयाकृती असते; आवण पाश्वीय दाबािा कारक-कबदू १/२ 
उांिीजिळ असतो. शिेटिा वनष्ट्किथ असा की, मूळ स्र्ानाला समाांतर अशा वठकाणी आधार विस्र्ावपत 
झाला, तर दाबािा कारककबदू हळूहळू उांिीच्या मध्यकबदूपासून तृतीयाांश कबदूपयंत खाली सरकेल, अशी 
अपेक्षा करता येते. वनरवनराळ्या घटकाांच्या प्रभािािी सिथसामान्य कल्पना पुरेशा प्रमाणात येण्याच्या दृष्टीने 
हे सांशोधन उपयुक्त झाले खरे; परांतु घसरपृष्ठ सरळ असते या गृहीतािा आधार घेतलेला असल्यामुळे, 
पाश्वीय दाबाच्या तीव्रतेिर होणारा छत्रवक्रयेिा पवरणाम या विियािी काहीि मावहती त्यातून वमळाली 
नाही. 

 
ही उणीि नाहीशी करण्यासाठी घसरपृष्ठाच्या खऱ्या आकाराविियीिी पवरस्स्र्ती वििारात 

घ्याियास हिी होती. ती म्हणजे पाश्वीय आधारािी माथ्यािी कड स्स्र्र राहात असल्यामुळे घसरपृष्ठ 
मृवत्तकाराशीच्या पृष्ठभागास काटकोनात छेदून गेले पावहजे (पवरच्छेद १९ पाहा) ही होय. 

 
मृवत्तकादाबाच्या तीव्रतेिर होणाऱ्या या पवरस्स्र्तीच्या पवरणामाांिे सांशोधन ओह देने केले. त्यासाठी 

घसरपृष्ठािा आकार ितुथळखांडासारखा असतो ि हे ितुथळ मृवत्तकाराशीच्या पृष्ठभागास काटकोनात छेदते 
असे त्याने गहृीत धरले (ओह दे १९३८). या गृहीतानुसार वमळणारा पाश्वीय दाब आवण त्याच्या कारक-
कबदूिे स्र्ान या दोन गोष्टी, वजिा अांतगथत घिथणकोन ಖ = ३१° आहे, अशा आदशथ िालुकेच्या बाबतीत तीन 
वनरवनराळ्या पद्धतींनी गवणतवसद्ध केलेल्या आहेत. 

 
याांपकैी एका पद्धतीत घसरपृष्ठािरील प्रवतबले कोटरप्रणीत १७ (१०) या समीकरणािी पूती 

करतील, अशा प्रकारे, दाबाच्या गुरुत्िमध्यािे स्र्ान वनवित केले आहे. दुसऱ्या पद्धतीत, कभतीिी पाठ 
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आवण घसरपृष्ठ याांिरील कोणत्याही कबदुस्र्ानाच्या लांबरूप प्रवतबलाांिी मूल्ये, िालुकाराशीच्या 
पृष्ठभागापासून अनुिांवगक पषृ्ठाच्या वदशनेे मोजलेल्या त्याांच्या अांतराांच्या िगाच्या प्रमाणात असतात असे 
गृहीत धरले आहे. घसरणाऱ्या मवृत्तकाखांडाच्या समतोलासाठी आिश्यक असलेल्या अटी पुऱ्या होतील, 
अशा प्रकारे तविियक समीकरणातील गुणकाांिी मूल्ये ठरविली आहेत. वतसऱ्या पद्धतीत, घसरणाऱ्या 
मृवत्तकाखांडाच्या सीमाांिरील लां बवदक् प्रवतबलाांिे वितरण स्रू्लमानाने व्यक्तविणारे समीकरण वनिडले 
आहे. मूलभतू गृहीताांमध्ये वभन्नता असूनही या पद्धतींच्या िारे वमळणारी मवृत्तकादाबाच्या कारककबदूिी 
तळापासूनिी उांिी आवण कभतीिी उांिी याांच्या गुणोत्तराांिी मूल्ये ०∙४८ ते ०∙५६ एिढ्या अत्यल्प मयादेति 
पडतात. त्यासाठी कभतघिथण कोन ಕ मात्र शनू्य मूल्यािा असािा लागतो. तर्ावप दाबाच्या गुरुत्िमध्याच्या 
स्र्ानािर कभत-घिथणािा फारसा पवरणाम होत नाही असेही आढळून आले आहे. म्हणनू दाबािा कारककबदू 
स्रू्लमानाने आधाराच्या उांिीच्या मध्यािर स्स्र्त असतो ि त्यािे वितरण आकृती १७ इ मध्ये उजव्या बाजूस 
दाखविल्याप्रमाणे स्रू्लमानाने पवरिलयाकृती असते, या दोन गोष्टी आपण गृहीत धरू शकतो. छत्रवक्रयेमुळे 
चदु्य/च या गुणोत्तराच्या मूल्यात िाढ झाल्यास तीनुसार आधारािर येणाऱ्या आडव्या दाबातही िाढ होते, 
असेही या सांशोधनािरून वदसून आले आहे. पाश्वीय दाबािी महत्ता ठरविण्यािी एक सोपी पद्धत पवरच्छेद 
६७ मध्ये िर्मणली आहे. घसरपृष्ठािा आकार लघुगणकीय िक्राप्रमाणे असतो; आवण ते पृष्ठभागास 
काटकोनात छेदते, या गृहीतािर ही पद्धत आधारलेली आहे. 

 
मृवत्तकादाबािर कभतीच्या वििलनाच्या प्रभाि या विियािी सिथसामान्य गवणतात्मक ििा याकीने 

(१९३८) प्रवसवद्धली आहे. 
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प्रकरि ६ 
 

आधारबभिणिषयक समस्या 
 
२१. व्याख्या : 
मृवत्तकाराशींना पाश्वीय आधार देण्यासाठी आधार-कभतींिा उपयोग केला जातो. आधार वदलेल्या राशीला 
भरि असे म्हणतात. आधारकभतींच्या दोन प्रमुख प्रकाराांिे छेद आकृती १९ आवण २७ मध्ये दाखविले आहेत. 
आकृती १९ मध्ये दाखविलेल्या कभतीला गुरुत्िाधारी बभि म्हणतात; कारण पाश्वीय मृवत्तकादाबामुळे वनमाण 
होणाऱ्या ि आडव्या वदशते येणाऱ्या रेयाला तोंड देऊन स्स्र्र राहण्यासाठी ही कभत स्ितःच्या िजनािर 
अिलांबून असते. याउलट, आकृती २७ मधील णििानकरूपी आधारबभि, स्र्ैयासाठी काही प्रमाणात वतच्या 
मागे पादकािर स्स्र्त असलेल्या मृवत्तकेच्या िजनािर अिलांबून असते. आधारकभतीच्या ज्या बाजूस भरण 
केले जाते, तीस बभिीची पाठ असे म्हणतात. ही पाठ सलग एकपृष्ठी, तशीि दोन ककिा अवधक पृष्ठाांिीही 
बनलेली असते; त्यािप्रमाणे ती उभी तशीि वतरकसही (उिरत्या पृष्ठाची) असते. आधारकभतीिा उच्छेद 
कलांडण्याच्या प्रकाराने (कलंडून होिारा उच्छेद) होतो, ककिा मूळ स्र्ानास समाांतर असलेल्या वठकाणी 
तळापासून सरकल्यामुळेही होतो (स्िानािंर पद्धिीचा उच्छेद). उच्छेद कोणत्याही प्रकारिा असो, त्यात 
कभतीच्या पाठीलगतिा वत्रकोणाकृती मृवत्तकाखांड (आकृती १९ मधील गमन) खाली सरकतो. या खांडाला 
घसरू पाहिारा खंड म्हणतात. 
 

 
आकृिी १९ : आधारबभिीिर उच्छेदक्षिी कारक असिारे मृणिकादाब 

 
 
२२. गृहीिे आणि लक्षिे : 
मृवत्तकादाबविियक बरेिसे वसद्धाांत पुढील गृहीताांिर आधावरत असतात : कभतीमागील भरण समदैवशक 
आवण समाांग आहे; भरणािे विरूपत्ि कभतीच्या पाठीला लां बवदशते असणाऱ्या उभ्या पातळीला समाांतर 
पद्धतीनेि वनरपिादपणे घडून येते आवण भरणातील उदासीन प्रवतबले नगण्य आहेत. ज्यािळेी या मूलभतू 
गृहीताांऐिजी अन्य गृहीताांिा अिलांब करािा लागेल, तेव्हा तसे स्पष्टपणे उल्लवेखले जाईल. या प्रकरणात 
आणखी एक गृहीत स्िीकारले आहे. कभतीिे वििलनानांतरिे स्र्ान आकृती १४ इ मधील म₁ग ने मयावदत 
झालेल्या रेखाांवकत भागाच्या पलीकडे असेल, हे ते गृहीत होय. ही पवरस्स्र्ती म्हणजे एक विरूपत्ि-लक्षण 
आहे. 
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मूळ प्रवतबल-पवरस्स्र्तीतून नम्य समतोल अिस्रे्त जाताना गमन या मृवत्तकाखांडािी 
आडव्या वदशतेील व्याप्ती वकती िाढते, ते आकृती १४ इ मधील मम₁ ग या रेखाांवकत भागाच्या 
रुां दीने दाखविले जाते. तळािी कड स्स्र्र राहून पाश्वीय आधार वििवलत होतो, तेव्हा कभतीच्या 
पाठीिा प्रत्येक भाग जिळजिळ एकाि िळेी, रेखाांवकत भागाच्या म₁ ग या मयादेपलीकडे जातो. 
त्यामुळे घसरू पाहणाऱ्या खांडात प्रत्येक वठकाणी उच्छेद होऊ लागतो. अर्ाति अशा प्रकारे 
उच्छेदािा प्रादुभाि होऊ लागताि विरूपत्िलक्षणािी उपरोक्त अट पुरी होते. 
 

याउलट, माथ्यािी कड स्स्र्र राहून पाश्वीय आधार वििवलत झाला, तर पाठीच्या 
माथ्याकडिा भाग रेखाांवकत भागाति राहतो; आवण तळािी कड वकतीही अांतरापयंत वििवलत 
झाली, तरी अशा प्रकारिे वििलन उपरोक्त विरूपत्िलक्षणाशी जुळणारे असत नाही. अशा 
प्रकारच्या वििलनाच्या प्राकृवतक पवरणामाांिा ऊहापोह पवरच्छेद ६७ मध्ये केला जाईल. 
 

शिेटिे उदाहरण म्हणजे, पाश्वीय आधार मूळस्र्ानाला समाांतर असणाऱ्या स्र्ानाप्रत 
सरकण्यािे. त्यात तर घसरू पाहणाऱ्या खांडात एकीमागून एक, दोन अिस्र्ा वनमाण होतात. 
पवहल्या अिस्रे्त कभतीच्या माथ्याकडिा भाग आकृती १४ इ मधील मम₁ ग या रेखाांवकत भागात 
असतो, तर तळाकडिा भाग आधीि त्यापलीकडे गेलेला असतो. या अिस्रे्त घसरण होते, परांतु 
घसरणाऱ्या मृवत्तकेपैकी कभतीपाठीच्या माथ्यालगतच्या भागात स्स्र्वतस्र्ापक समतोलािीि 
अिस्र्ा असते (प्रर्म अिस्र्ा). नांतर आधार जसजसा बाहेर सरकू लागतो, तशी नम्य 
समतोलािी अिस्र्ा मृवत्तकाखांडाच्या सिथ भागात पसरू लागते. आधारािा मार्ा रेखाांवकत 
भागापलीकडे जाताि सांपूणथ खांडामध्ये नम्य समतोलािस्र्ा प्रस्र्ावपत होते. खाली िर्मणलेल्या 
गोष्टींच्या प्रत्ययासाठी आिश्यक असलेल्या विरूपत्िलक्षणाांिी पूती एव्हाना झालेली असते 
(अांवतमािस्र्ा). या दोन्हीही अिस्र्ाांिे सांशोधन प्रयोगाांिारे झालेले आहे (टेरझागी १९३४). 
एकीमागनू एक येणाऱ्या उपरोक्त दोन्ही अिस्र्ा या सांशोधनात स्पष्टपणे वदसून आल्या. 
प्रर्मािस्रे्त घसरण होताि मृवत्तकादाबािा कारककबदू आधाराच्या जिळजिळ अध्या उांिीिर 
होता. नांतर केलेल्या सांशोधनानुसार हा कारक-कबदू १/३ उांिीिर स्स्र्र असाियास हिा होता. 
अर्ाति कभत पुढे सरकत रावहली तसा हा कबदू खाली सरकत गेला ि शिेटी १/३ उांिीिर स्स्र्र 
झाला (अांवतमािस्र्ा). ही अांवतम अिस्र्ा प्रस्र्ावपत करण्यासाठी आिश्यक असणारे वििलन 
फारि र्ोडे असते. म्हणून आधारकभतींिा ऊहापोह करताना प्रर्मािस्रे्कडे दुलथक्ष करण्यास 
प्रत्यिाय नसतो. येरे्ही तेि केले जाईल (टेरझागी १९३६ ब). 

 
२३. आदिय िालुकेिील उदु्यक्ि मृणिकादाबणिषयक कूलोमचा णसद्धान्ि : 
या िालुकेिी घनता घ असून वतिा कातथवनक विरोध पढुील समीकरणाने व्यक्त होतो, असे समजू. 

 
क = ಲ स्प ಖ ५ (२) 

 
येरे् ಲ हे घसरपृष्ठािरील कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबल असून ಖ हा िालुकेच्या अांतगथत घिथणािा कोन 
आहे. कभतीच्या पाठीिर कारक असणारे कातथवनक बल पढुीलप्रमाणे असते. 
 

दाउ त = दाउल स्प ಕ 



 

अनुक्रमणिका 

येरे् दाउल हा एकूण मृवत्तकादाबािा लां बवदशतेील घटक आहे आवण ಕ हा कभतघिथणकोन आहे. हा कोन धन 
ककिा ऋण असू शकतो (पवर॰ १५ पाहा). आकृती २० मध्ये आवण पुढील सिथ आकृतींमध्ये ಕ धनविन्हाांवकत 
दाखविला आहे. ऋण घिथण वनमाण होईल, अशी पवरस्स्र्ती व्यिहारात क्वविति आढळते. तर्ावप पुढील 
विििेनातील फवलते ಕ च्या धन आवण ऋण अशा दोन्ही प्रकाराांना लागू पडतात. कोणत्याही पवरस्स्र्तीत ಕ 
िे मूल्य ಖ या अांतगथत घिथणकोनाच्या मूल्यापेक्षा अवधक असत नाही. 

 
मागील पवरच्छेदात उल्लवेखलेल्या विरूपत्ि-लक्षणािी पूतथता झाली आवण कभतीिी पाठ आवण 

भरणािा पृष्ठभाग सरळ असतील, तर घसरू पाहणाऱ्या मृवत्तकाखांडािी वतरपी बाजू िरच्या भागात सरळ 
असते; आवण खालच्या भागात ककवित िक्र असते. कभतघिथणकोनािे मूल्य धन असताना वनमाण होणारे 
िक्र पृष्ठ आकृती १४ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे; आवण ऋण असतानािे पृष्ठ आकृती १४ ऊ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे असते. कारमान (१९२६), याकी (१९३८) आवण ओह दे (१९३८) याांनी शोधलेल्या 
पद्धतींपैकी कोणत्याही एकीिा अिलांब करून उदु्यक्त मृवत्तकादाबािे काटेकोरपणे शास्त्रपूत असलेले मूल्य 
ठरविता येते; परांतु तविियक अांवतम समीकरणे व्यािहावरक उपयोगाच्या दृष्टीने अवतशय स्क्लष्ट आहेत. 
त्याऐिजी घसरणाऱ्या मवृत्तकाखांडािी वतरपी बाजू म्हणजे एक सरळरेिा आहे, असे सुकरतादायी गृहीत 
मान्य केले तरीही पुरेसे अिूक वनष्ट्किथ वमळू शकतात. हे गृहीत मृवत्तकादाबाच्या वसद्धाांतात कूलोमने 
(१७७६) प्रविष्ट केले. या गहृीतािर आधावरत असलेल्या त्याच्या वसद्धाांताला कूलोमप्रिीि णसद्धािं असे 
म्हणतात. आकृती २० अ मध्ये त्यािे स्िरूप स्पष्ट केले आहे. या आकृतीत गन₁ हे कभतपाठीच्या तळातून 
काढलेले कोणतेही एक सरळ पृष्ठ आहे. भरणाच्या गमन₁ या खांडािे िजन व₁ आहे आवण त्यािर आणखी 
पुढील बले कारक आहेत : (१) गन₁ पृष्ठािरील ब₁ ही प्रवतवक्रया, त्यािरील लां बाशी ಖ कोन करणारी; 
आवण (२) दा₁ ही कभतपाठीिरील प्रवतवक्रया, तीिरील लांबाशी ಕ कोन करणारी. समजा, 
 

 
आकृिी २० : (अ आणि आ) कूलोमप्रिीि मृणिकादाबाच्या णसद्धािंाला आधारभूि असिारी गृहीिे 

दाखणििारी रेखाकृिी. (इ आणि ई) िालुकेिील मृणिकादाब ठरणिण्याची कुलमानप्रिीि आलेखात्मक 
कृिी. 



 

अनुक्रमणिका 

ಗ = कभतपाठीने वक्षवतजाशी केलेला कोन, 
ಇ = भरणाच्या पृष्ठभागाने वक्षवतजाशी केलेला कोन, 
ಶ₁ = गमन₁ या खांडाच्या गन₁ या वतरकस बाजूने वक्षवतजाशी केलेला कोन आवण 
ಖ = समीकरण ५(२) मधील अांतगथत घिथणकोन 

 
आहेत. खांड समतोलािस्रे्त असल्यामुळे आकृती २० आ मध्ये दाखविलेली बलप्रवतमा बांवदस्त असली 
पावहजे. दा₁ या प्रवतवक्रयेिी महत्ता गन₁ पृष्ठाने केलेल्या ಶ₁ या उतार कोनािर अिलांबून असते. ಶ₁ = 
१८०° – ಗ असल्यास दा₁ िे मूल्य शनू्य असते. ಶ₁ िे मूल्य घटत गेल्यास दा₁ िे मूल्य िाढत जाते आवण 
एका महत्तम मूल्याप्रत जाऊन खाली येते. ಶ₁ = ಖ असल्यास ते पुनः शून्य होते. महत्तम दाब दामह = दाउ 
= उदु्यक्त मवृत्तकादाब पेलला जाईल एिढे कभतीिे िजन असणे आिश्यक असते. अर्ाति दा िे महत्तम 
मूल्य ठरविणे हीि खरी समस्या आहे. कूलोमने ही समस्या विश्लेिणात्मक पद्धतीने सोडविली ि तीतून 
पुढील मूल्य प्राप्त झाले. 

 

दाउ = ½ घ च² 
मृउ 

[१ अ] 
ज्या ಗ कोज्या ಕ 

येरे् 
 

मृउ = 
ज्या² (ಗ + ಖ) कोज्या ಕ  

[१ आ] ज्या ಗ ज्या (ಗ – ಕ) [ १ + √ ज्या (ಖ + ಕ) ज्या (ಖ – ಇ) ]² ज्या (ಗ – ಕ) ज्या (ಗ + ಇ) 
 
आहे. कभतपाठीिर येणाऱ्या एकूण मृवत्तकादाबािा लां बवदक् घटक दाउल पुढीलप्रमाणे आहे. 

 

दाउल = दाउ कोज्या ಕ = 
१ 
घ ि² 

मृउ 
[२] 

२ ज्या ಗ 

 
मृउिे मूल्य पूणथतया ಕ, ಖ, ಗ आवण ಇ याांच्या मूल्याांिर अिलांबून असते. ಗ = ९०°, ಇ = ० आवण ಖ 

= ಕ = ३०° असल्यास आकृती १४ इ मध्ये अवभपे्रत असलेले मृवत्तकादाबािे अिकू मूल्य आवण कूलोम 
वसद्धान्ताने वदलेले मूल्य याांतील फरक ५ टक्क्याांपेक्षाही कमी असतो. व्यािहावरक समस्याांच्या सांबांधात ही 
िूक क्षुल्लक मानता येईल. ಕ िे मूल्य जसे कमी होईल, तशी ही िूकही कमी होत जाते; आवण ಕ = ० 
असल्यास मृवत्तकादाबािे कूलोम-मूल्य रॅन वकन-मूल्याइतकेि असते. 

 

दाउ = ½ घ∙च² ∙ स्प² (४५° – ಖ/२) = ½ घ च² 
१ 

१४ (१) 
ण 

तसे पाहता, आकृती २० मधील उदाहरण फारि साधे आहे, पण ते सोडविण्याच्या कृतीतील 
समीकरणे १ अ आवण १ आ मात्र काहीशी अिघडि आहेत. अर्ाति कभतीिी पाठ ककिा भरणािा पृष्ठभाग 



 

अनुक्रमणिका 

एकाहून अवधक पृष्ठाांिा बनलेला असेल, तर या गवणतात्मक पद्धतीने उत्तर वमळविण्यासाठी लागणारा िळे 
अव्यिहायथ िाटािा इतका मोठा असतो; म्हणून गेल्या शतकात उपलबध झालेल्या अनेक आलेखात्मक 
पद्धतींपैकी एकीिा अिलांब करूनि अशी समस्या सोडविणे श्रेयस्कर ठरते (पोंसले १८४०, रेबहान १८७१, 
कुलमान १८६६, एांगेसर, १८८०). पोंसलेिी पद्धत इतर कोणत्याही पद्धतींपेक्षा अवधक माहीत असली, तरी 
व्यािहावरक उपयोगाच्या दृष्टीने कुलमान आवण एांगेसेर याांच्या पद्धती अवधक स्िीकायथ ठरतात; कारण 
काही विशिे सूते्र लक्षात ठेिण्यािा खटाटोप या पद्धतींत करािा लागत नाही. 
 
२४. कुलमानप्रिीि आलेखात्मक पद्धि : 
आकृती २० इ मध्ये गम या रेिेने कभतीिी पाठ दाखविली आहे. गन₁ हे एक घसरपृष्ठ आहे, असे आपण 
तात्पुरते गृहीत धरू ि वक्षवतजाशी ಖ कोन (अांतगथत घिथणकोन) करून गउ ही उिारदियक रेषा काढू. 
त्यािप्रमाणे या उतारदशथक रेिेशी ನ कोन (दा₁ दाबाने वक्षवतजलांब वदशशेी केलेला कोन) करून गमृ ही 
मृणिकादाब रेषा काढू. नांतर न₁ र₁ ॥ गम आवण र₁ त₁ ॥ गमृ या रेिाही काढू. अशा प्रकारे आपल्याला ग र₁ 
त₁ हा वत्रकोण वमळतो (आकृती २० इ). या वत्रकोणाच्या ग आवण र₁ या वशरोकबदूांजिळील कोन बल-
प्रवतमेतील (आकृती २० आ) थ आवण य₁ या वठकाणाांच्या कोनाांएिढेि आहेत; म्हणून ग र₁ त₁ हा वत्रकोण 
आवण बलप्रवतमा ही समरूप आहेत. आकृती २० इ मधील ग म न₁ या खांडािे िजन पढुीलप्रमाणे आहे : 
 

ि₁ = ½ घ च’ ल₁ 
 
आकृती २० इ मधील ग र₁ त₁ हा वत्रकोण आवण बलप्रवतमा य₁ थ ज₁ समरूप असल्यामुळे पुढील 

समीकरण माांडता येते : 
 

 

[१] 

 
ग न₂ सारख्या स्िचे्छया वनिडलेल्या अन्य घसरपृष्ठाांिरील मृवत्तकाखांडाांिा समतोल साधण्यासाठी 

आिश्यक असणाऱ्या दा₂ इत्यादी बलाांिी महत्ता अशाि रीतीने ठरविता येते. न₁ र₁ ॥ न₂ र₂ ॥ इ॰ इ॰ 
असल्यामुळे ल₁ = म न₁, ल₂ = म न₂ इत्यादी अांतराांिी खरी लाांबी आवण त्याांना अनुिांवगक गर₁, गर₂ ही 
अांतरे याांच्यातील छ हे गुणोत्तर याांपैकी प्रत्येक पृष्ठाच्या बाबतीत सारखेि असते. म्हणजेि 

 

 

[२] 

 
समीकरण १ मध्ये छ हे मूल्य प्रविष्ट करून आपल्याला पुढील समीकरण वमळते. 
 

 

[३] 

 
येरे् थ = ½ घ छ च’ आहे. त्यािे मूल्य गृहीत धरलेल्या घसरपृष्ठाच्या उतारािर अिलांबून नाही. 
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याि गवणतकृतीिा अिलांब करून आपल्याला पुढील ि अशीि बाकीिी समीकरणे वमळतात. 
 

 
 
दा₁, दा₂ इत्यादी बले आकृती २० इ मध्ये र₁ त₁, र₂ त₂ इत्यादी अांतराांनी दाखविली आहेत. त्याांिरून 
आपल्याला त₁, त₂ इत्यादी कबदू प्राप्त होतात. हे सिथ कबदू कु या िक्ररेिेिर पडतात. या िक्ररेिेला कुलमान 
रेषा म्हणतात. पाश्वीय दाबािे दाउ हे मूल्य प्राप्त करून घेण्यासाठी कु या िक्ररेिेस स्पशथरेिा काढली 
पावहजे. ही स्पशथरेिा गउ या उतारदशथक रेिेस समाांतर असािी. त हा वतिा स्पशथकबदू आहे. रत ही रेिा गमृ 
या मृवत्तकादाबरेिेला समाांतर काढली असता, रत या अांतराने आपल्याला कभतीिरील दाउ या उदु्यक्त 
मृवत्तकादाबािे मूल्य आकृती काढण्यासाठी िापरलेल्या प्रमाणात वमळते. तदनुिांवगक गन हे घसरपृष्ठ 
स्पशथकबदू त मधून जाते. समीकरण ३ मध्ये  ऐिजी  वनयुक्त करून आपल्याला उदु्यक्त 
मृवत्तकादाबािी महत्ता देणारे पुढील समीकरण वमळते. 

 

 

[४] 
 
आकृती २० ई मध्ये दाखविल्याप्रमाणे भरणािा पृष्ठभाग अनेक पृष्ठाांिा बनलेला ककिा िक्राकार 

असला तरीही ही पद्धत अिलां वबता येते; परांतु अशा उदाहरणात गन₁, गन₂ या वनरवनराळ्या पृष्ठाांना 
अनुिांवगक असणाऱ्या खांडाांिी व₁, व₂ इत्यादी िजने वमळविण्यासाठी वनराळी आकडेमोड करािी लागते ि 
अशा प्रकारे प्राप्त झालेली िजने सोयीस्कर प्रमाण गृहीत धरून गउ या उताररेिेिर स्स्र्र करािी लागतात. 
 
२५. एंगेसेरप्रिीि आलेखात्मक पद्धि : 
आकृती २० अ मध्ये दाखविलेला भरणािा छेदि पनुः आकृती २१ अ मध्ये दाखविला आहे. या भरणामुळे 
वनमाण होणारा उदु्यक्त मृवत्तकादाब ठरविण्यािी एांगेसेरप्रणीत पद्धत आता अभ्यासाियािी आहे. त्यासाठी 
आपण ग मधून मृ₁मृ ही मृवत्तकादाब रेिा काढू. ही रेिा गउ या उताररेिेशी ನ कोन (दा₁ या मृवत्तकादाबाने 
वक्षवतजलांब वदशशेी केलेला कोन) करते. त्यानांतर गमन₁, गमन₂ अशा प्रत्येक मृवत्तकाखांडािे िजन ग 
कबदूपासून गउ₁ रेिेिर डाव्या बाजूकडे हे प्रमाण िापरून स्स्र्त करू. म्हणजे आपल्याला र₁, र₂ इ॰ कबदू 
वमळतील. या प्रत्येक कबदूतून आपण तदनुिांवगक मवृत्तकाखांडाच्या गन₁, गन₂ या बाजूांना समाांतर रेिा काढू. 
या रेिा मृमृ₁ या मवृत्तकादाब रेिेला त₁, त₂ इ॰ कबदूांत छेदतात. गमन₁ या मृवत्तकाखांडास लागू होणारी 
बलप्रवतमा आकृती २१ आ मध्ये दाखविली आहे. ही प्रवतमा आकृती २१ अ मधील गर₁ त₁ या वत्रकोणाशी 
समरूप आहे, हे लगेि ध्यानात येईल. याि कारणास्ति गर₂त₂ इत्यादी वत्रकोण हे गमन₂ इत्यादी 
खांडाांच्या समतोलाांच्या अिस्र्ा दाखविणाऱ्या बलप्रवतमाांशी समरूप आहेत. आकृती २१ अ मधील र₁त₁, 
र₂त₂ इत्यादी रेिा ए या िक्ररेिेच्या सांदभात स्पशथरेिा ठरतात. अशा तीन ककिा िार रेिा प्राप्त झाल्या 
म्हणजे ए ही िक्ररेिा अिूकपणे काढणे सोपे होते. ही िक्ररेिा मृमृ₁ या मृवत्तकादाब रेिेला त कबदूत छेदते. 
गन₁, गन₂ इत्यादी पृष्ठाांिरून होणाऱ्या घसरणींना प्रवतबांध करण्यास आिश्यक असलेल्या दा₁, दा₂ या 
पाश्वीय विरोधाांिी महत्ता गत₁, गत₂ या अांतराांनी दाखविली जात असल्यामुळे गत हे अांतर म्हणजे ग मधून 
वनघणाऱ्या एका पृष्ठािरून होणारी घसरण रोखण्यासाठी आिश्यक असलेला महत्तम पाश्वीय विरोध ठरतो. 
अर्ाति हा विरोध म्हणजे आकृतीच्या प्रमाणात दाखविलेला उदु्यक्त मृवत्तकादाब दाउ होय. ए या िक्ररेिेला 
त मधून काढलेल्या रत या स्पशथरेिेला समाांतर रेिा काढून या दाबास अनुिांवगक असलेले गन हे घसरपृष्ठ 
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प्राप्त होते. आकृती २१ अ आवण २१ आ मधील रेखाकृतींिरून भवूमवतवनयमाांच्या आधारे उदु्यक्त 
मृवत्तकादाबािी महत्ता पुढील समीकरणाने वमळते. 

 

 

[१] 
 
येरे् म्हणजे गत या अांतरािे प्रत्यक्षातील मूल्य होय. ए या िक्ररेिेस एंगेसेररेषा म्हणतात. 
 

 
आकृिी २१ : िालुकेचा मृणिकादाब ठरणिण्याची एंगेसेरप्रिीि आलेखात्मक कृिी. 

 
आकृती २१ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे भरणािा पृष्ठभाग िक्र असेल, तर मृवत्तका खांडाच्या व₁, व₂ 

या िजनाांसाठी र्ोडी आकडेमोड करािी लागते. अशा उदाहरणात ही िजने य पासून अधस् वदशते मोजून 
बलप्रवतमेत स्स्र्त करणे (आकृती २१ ई) आवण एांगेसेर रेिा या आकृतीतूनि प्राप्त करून घेणे सोईिे ठरते. 
उिथवरत कृती िर िर्मणल्याप्रमाणेि असते. 
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२६. उदु्यक्ि मृणिकादाबाच्या कारकबबदूचे स्िान : 
सरळ उभ्या परांतु खडबडीत पृष्ठाच्या कभतीमागील घसरू पाहणाऱ्या मृवत्तकाखांडािा छेद आकृती २२ अ 
मध्ये दाखविला आहे. भरणािा पृष्ठभाग समतल आहे. घसरू पाहणाऱ्या मृवत्तकाखांडातील प्रत्येक 
कबदुस्र्ानी नम्य समतोल अिस्र्ा वनमाण होईल इतक्या प्रमाणात आधारकभत वििवलत झाल्यास, आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे कातथवनक प्रवतमा वमळते. म कबदूपासून मोजलेल्या कोणत्याही ख या खोलीिरील ग₁ हा 
कबदू म्हणजे ग₁न₁ 

 

 
आकृिी २२ : पाश्वीय आधाराच्या णनरणनराळ्या लक्षिानुंसार िालुकेिील मृणिका दाबाच्या कारकबबदूचे 

स्िान. 
 
या घसरपृष्ठािी तळािी कड आहे. ग₁न₁ हे पृष्ठ गन या घसरपृष्ठासारखेि एक पृष्ठ आहे. तेव्हा मग₁ या 
कभतपाठीच्या विभागािरील पाश्वीय दाब ि ख उांिीच्या आधारकभतीिरील पाश्वीय दाब हे दोन्ही सारख्याि 
मूल्यािे असतील. ಗ = ९०° आवण च = ख अशी योजना समीकरण २३ (२) मध्ये केली असता, मग₁ िरील 
मृवत्तकादाबाच्या लां बवदक् घटकािे मूल्य पुढीलप्रमाणे वमळते. 

 

दा’उल = 
१ 

घ ख²∙ मृउ 
२ 

 
आवण ख या खोलीिरील लांबवदक् दाब पुढीलप्रमाणे असतो. 
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दउल = 
dदा’उल 

= घ. ख. मृउ [१] 
dख 

 
समीकरण १५ (१) सारखेि हे समीकरण आहे. स्स्र्रजलदाबाप्रमाणेि कभतपाठीिरील मृवत्तकादाबही 
खोलीच्या सरळ प्रमाणात िाढत जातो, असे त्यािरून वदसून येते. आकृती २२ अ मध्ये उजिीकडे हे 
दाखविले आहे. मृवत्तकादाबािा कारककबदू कभतीच्या तळापासून ि/३ उांिीिर असतो. मग₁ िरील 
मृवत्तकादाबािा लांबवदक् घटक स्तप या रेखाांवकत के्षत्राने दाखविला आहे. 

 
भरणािा पृष्ठभाग समतल नसेल ककिा कभतपाठ सरळ नसेल, तर कभतीिरील मृवत्तकादाबािे 

वितरण स्स्र्रजल-दाब-वितरणाप्रमाणे नसते. तर्ावप तळािी कड मूळ स्र्ानी राहून कभतीिे कलांडल्यामुळे 
वििलन झाले, ककिा मूळ स्र्ानापासून पुरेसे दूरपयंत आवण समाांतर वठकाणी वतिे स्र्ानाांतर झाले, तर 
घसरू पाहणाऱ्या खांडातील सांपूणथ िालुका नम्य समतोलाच्या अिस्रे्प्रत जाते. या पवरस्स्र्तीत कभतपाठीिर 
काढलेली प्रत्येक आडिी रेिा सांभाव्य घसरपृष्ठाच्या तळािी कड दाखविते. ही गोष्ट पुढील समीकरणािे 
यर्ार्थत्ि प्रस्र्ावपत करण्यास पुरेशी आहे. 
 

दउल = 
dदा’उल 

. ज्या ಗ [२] 
dख 

 
या वठकाणी ಗ हा कभतीच्या उतारािा ख खोलीिरील कोन आहे. या समीकरणाच्या साहाय्याने 

आवण आकृती २२ आ ते ई मध्ये दाखविलेल्या आलेखात्मक कृतीिा अिलांब करून मृवत्तकादाबाच्या 
कारककबदूिे स्र्ान वनवित करणे शक्य होते. साांधलेल्या पृष्ठभागाच्या भरणास आधार देणाऱ्या ि सरळ उभी 
पाठ असणाऱ्या कभतीिा छेद आकृती २२ आ मध्ये दाखविला आहे. येरे् पृष्ठभाग साांधलेला असल्यामुळे 
कभतपाठीिरील मृवत्तकादाबािे वितरण स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे असत नाही. कभतपाठीच्या माथ्यापासून ख₁, 
ख₂, इत्यादी वनरवनराळ्या मलू्याांच्या खोलीच्या भागािर कारक असणारा एकूण मृवत्तकादाब आपण पुढील 
पवरच्छेदात िर्मणलेल्या पद्धतीिा अिलांब करून ठरि.ू अशा रीतीने प्राप्त होणारी दा’उल िी मूल्ये खोलीच्या 
मूल्यासमोर स्स्र्त करून आपल्याला आकृती २२ इ मध्ये दाखविलेली िक्र रेिा वमळते. या िक्र रेिेने दाउल 
आवण खोली ख याांतील सांबांध दाखविला जातो. एका सोप्या कृतीिा अिलांब करून या आलेखािरून दउल 
िी मूल्ये (समीकरण २) आपल्याला वमळू शकतात. खोलीच्या मूल्याांसमोर दउल िी मूल्ये स्स्र्त करून 
आपल्याला आकृती २२ ई मध्ये दाखविलेला ळ₁ हा आलेख वमळतो. ळ₁ ही रेिा आवण उभा अक्ष याांनी 
सीवमत केलेले यथज हे के्षत्र म्हणजे पाश्वीय दाबािा एकूण लां बवदक् घटक होय. या दाबके्षत्राच्या 
गुरुत्िमध्याच्या उांिीिर पाश्वीय दाबािा कारककबदू स्स्र्त असतो. साांधलेली पाठ असणाऱ्या 
आधारकभतीिर येणाऱ्या मृवत्तकादाबािा कारककबदू ठरविण्यासाठीही समीकरण २ िर आधारलेल्या अशाि 
कृती शोधलेल्या आहेत. (उदाहरणार्थ, के्र १९३६ पाहा.) घसरपृष्ठ े सरळ असतात, या सुकरतादायी 
गृहीतािरि या कृती आधावरत असल्यामुळे काटेकोर कृती आवण या कृती याांत बराि फरक असतो. तरीही 
त्या कृती काहीशा स्क्लष्टि आहेत. व्यािहावरक उपयोगासाठी अवधक सोप्या कृती शोधलेल्या आहेत आवण 
त्याांच्या साहाय्याने वमळणारी फवलते स्रू्लमानाने उपरोक्त कृतीतून वमळणाऱ्या फवलताांसारखीि असतात. 
मूलभतू गहृीताांिे स्िरूप लक्षात घेता, सोप्या कृतींपेक्षा या स्क्लष्ट कृती अवधक विश्वासाहथ असू शकतील 
काय, याविियीही शांका आहे. 
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घसरू पाहणाऱ्या खांडातील मृवत्तकेिा प्रत्येक भाग नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त असलाि पावहजे, 
या लक्षणामुळे समीकरण २ च्या प्रत्ययके्षत्राला मयादा पडतात. घसरू पाहणाऱ्या खांडाच्या काही भागात 
स्स्र्वतस्र्ापक समतोलािी अिस्र्ा असतानाि घसरण घडून यािी, अशा प्रकारिी विरूपत्ि-लक्षणे 
असतील, तर समीकरण २ लागू पडत नाही; आवण िर िर्मणलेल्याांपैकी कोणतीि कृती मृवत्तकादाबािा 
कारककबदू ठरविण्यासाठी उपयुक्त ठरत नाही. आकृती २२ उ िरून हे स्पष्ट होईल. या आकृतीत 
दाखविलेल्या भरणािा पाश्वीय आधार, त्यािी माथ्यािी म ही कड स्िस्र्ानी राहून वििवलत झालेला आहे. 
म िे स्र्ान अवििवलत रावहल्यामुळे घसरू पाहणाऱ्या मृवत्तकाखांडाच्या िरच्या भागात नम्य समतोलािी 
अिस्र्ा वनमाण होण्यास प्रवतबांध होतो. पवरच्छेद २० मध्ये विशद केल्याप्रमाणे या उदाहरणातला उच्छेद 
भरणाच्या पृष्ठभागास काटकोनात छेदणाऱ्या गन या िक्र घसरपृष्ठािर घडून येतो; आवण आधारािर येणारा 
मृवत्तकादाब आकृती २२ अ मधील दाबासारखा नसून आकृती २२ उ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे असतो. म्हणनू 
त्यासाठी दाउल ऐिजी दादु्यल हे िगेळे विन्ह िापरले जाईल. दादु्यल हा मृवत्तकादाब पुढील समीकरणाने 
व्यक्त करता येतो, हे पवरच्छेद ६७ मध्ये दाखविले जाईल. 
 

दादु्यल = 
१ 

घच² मादु्य 
२ 

 
या वठकाणी मादु्य हा एक गुणाांक असून त्यािे मूल्य उांिीिर अिलांबून नसते. म्हणून आकृती २२ उ 

मध्ये दाखविलेल्या प्रकारािाि पण ज्यािी एकूण उांिी ख आहे, अशा पाश्वीय आधारािर येणारा 
मृवत्तकादाब पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 

 

दा’दु्यल = 
१ 

घख² मादु्य 
२ 

 
आकृती २२ उ मध्ये दाखविलेल्या पाश्वीय आधाराच्या ख उांिीच्या िरच्या भागािरील दाʺदु्यल हा मृवत्तकादाब 
आवण दा’दु्यल हा दाब हे सारखेि असते, तर आपल्याला पुढील समीकरण माांडता आले असते. 

 

दाʺदु्यल = दा’दु्यल = 
ख² 

दादु्यल [३] 
च² 

तसेि मवृत्तकादाबािे वितरण पूणथपणे स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे वमळाले असते. तर्ावप दाʺदु्यल िे मूल्य नेहमीि 
या समीकरणाने वमळणाऱ्या मूल्यापेक्षा बरेि अवधक असते, असा आपला अनुभि आहे. त्यािी कारणे अशी 
आहेत : आकृती २२ उ मधील ग₁ म्हणजे एखाद्या पाश्वीय आधारािी तळािी कड असेल, तर ग₁न₁ या 
पृष्ठािरून घसरण होईल. हे पृष्ठ गन या पृष्ठासारखेि आहे आवण मग₁ िरील मृवत्तकादाब दा’दु्यल इतका 
असेल. ग₁न₁ िरील कातथवनक प्रवतबले िालुकेच्या कातथवनक विरोधाइतकी असतील. प्रत्यक्षात पाश्वीय 
आधारािी खालिी कड ग या वठकाणी आहे, ग₁ या वठकाणी नव्हे. यामुळे ग₁न₁ ही रेिा घसरपृष्ठ दाखिीत 
नाही, कारण ते स्स्र्वतस्र्ापक अिस्र्ा असलेल्या विभागात स्स्र्त आहे. या विभागातून जाणाऱ्या ग₁न₁ 
सारख्या कोणत्याही पृष्ठािरील कातथवनक प्रवतबले िालुकेच्या कातथवनक विरोधापेक्षा कमी असतात. म्हणून 
मग₁ िरील मृवत्तकादाब दा’दु्यल पेक्षा अवधकि असला पावहजे. या सिथ कारणाांमुळे येरे् समीकरण ३ लाग ू
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पडत नाही. मृवत्तकादाबािे वितरणही स्स्र्रजलदाबासारखे असत नाही. आकृती २२ उ च्या उजव्या भागात 
दाखविल्याप्रमाणे ते स्रू्लमानाने पवरिलयाकृती असते ि घसरणीपूिी झालेल्या आधाराच्या हालिालीच्या 
स्िरूपािर या दाबाच्या कारककबदूिे स्र्ान अिलांबून असते; आवण ही गोष्ट वििारात घेतल्याविना ते 
ठरविता येत नाही. आकृतीतील रेखाांवकत के्षत्र रतप = दा’दु्यल म्हणजे ज्यािी एकूण उांिी ख आहे अशा 
पाश्वीय आधारािरील मवृत्तकादाब आहे. च उांिीच्या पाश्वीय आधाराच्या मग₁ = ख या भागािरील रतप₁ = 
दाʺदु्यल या दाबापेक्षा उपरोक्त दाब खूपि कमी आहे. 

 
मृवत्तकादाबाच्या वितरणािर पडणारा विरूपत्ि-लक्षणाांिा प्रभाि असा वनणायक असल्यामुळे 

मृवत्तकादाबविियक काही सोपी उदाहरणे सोडली, तर इतर प्रत्येक िळेी या लक्षणाांिा शोध काळजीपूिथक 
घेतला पावहजे. 

 
या प्रकरणात केिळ आधारकभतींिा ऊहापोह केला आहे. आधारकभतींच्या वििलनािा प्रकार असा 

असतो की, घसरू पाहणाऱ्या खांडातील सांपूणथ मृवत्तका नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त जाते. म्हणून 
मृवत्तकादाबाच्या कारककबदूिे स्र्ान ठरविण्यासाठी समीकरण २ िा आधार घेता येतो. 
 

 
आकृिी २३ : साधंलेल्या पृष्ठभागाच्या भरिामुळे येिारा मृणिकादाब. 

 
२७. साधंलेल्या पृष्ठभागाचे भरि : 
साांधलेल्या पृष्ठभागाच्या भरणािा छेद आकृती २३ अ मध्ये दाखविला आहे. या उदाहरणात िर िर्मणलेल्या 
आलेखात्मक पद्धतींपैकी एकीिा अिलांब करून दाउ हा एकूण पाश्वीय मवृत्तकादाब आवण तदनुिांवगक ग न 
या घसरपृष्ठािे स्र्ान या गोष्टी ठरविता येतात; कारण भरणाच्या पृष्ठभागािा आकार कसाही असला, तरी 
या पद्धती लागू पडतील अशा आहेत. या दाबािा कारककबदू कभतीिी पाठ आवण मत्िग₁ ही रेिा याांच्या 
छेदनकबदूच्या वठकाणी स्स्र्त असतो, असे स्रू्लमानाने म्हणता येते. गमरन या घसरू पाहणाऱ्या खांडाच्या 
मत्ि या गुरुत्िमध्यातून गन या घसरपृष्ठाला समाांतर काढलेली रेिा म्हणजे मत्िग₁ ही रेिा होय. ही समस्या 
सोडविण्याच्या, आकृती २२ आ ते ई मध्ये दाखविलेल्या, सापेक्षतः अवधक काटेकोर पद्धतीने वमळणारे 
फवलत आवण उपरोक्त पद्धतीने वमळणारे फवलत सारखीि असतात, असा अनुभि आहे; म्हणून त्यािर 
विसांबूनि केिळ उपरोक्त कृती सुिविलेली आहे. 

 
आकृती २३ आ मध्ये आणखी वतसरी पद्धत दाखविली आहे. तीत प्रर्म असे गृहीत धरले 

जाते की, भरणाच्या पृष्ठभागािी मर ही वतरकस रेिा मअ या रेिेने दाखविल्याप्रमाणे अनांतापयंत 
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लाांबविलेली आहे. नेहमीच्या सिथमान्य कृतीच्या साहाय्याने गन₁ या तदनुिांवगक घसरपृष्ठािे स्र्ान 
ठरविता येते. रत ॥ गन₁ ही रेिा र या कबदूमधून वनघणारे घसरपृष्ठ दाखविते; कारण मअ सारख्या 
सरळ पृष्ठभागाच्या भरणाला गम सारख्या सरळ पाठीच्या कभतीने आधार वदला असेल, तर सिथि 
घसरपृष्ठे समाांतर असतात. मतर या घसरू पाहणाऱ्या, खांढाच्या माथ्यािा पषृ्ठभाग सरळ 
असल्यामुळे कभतपाठीच्या मत या भागािरील पाश्वीय दाबािे वितरण मन₁ (आकृती २३ इ) या 
रेिेने दाखविल्याप्रमाणे स्स्र्रजलदाबासारखे असते. नांतर भरणाच्या पृष्ठभागािा पर हा भाग 
कभतीच्या पाठीिी गम ही रेिा िरच्या वदशनेे लाांबविली असता वमळणाऱ्या म₁ या कबदूपयंत 
पोहोिलेला आहे, असे गृहीत धरून दुसरी कृती केली जाते. म₁प सारख्या सरळ पृष्ठाच्या भरणाला 
आधार देणाऱ्या गम₁ सारख्या सरळ पाठीच्या कभतीिरील पाश्वीय दाबािे वितरण सुद्धा 
स्स्र्रजलदाबाच्या वितरणासारखे असते. आकृती २३ इ मधील म₁ष रेिा पाहा. या कृतीत मम₁र 
या खांडाच्या िजनाइतकी िाढ घसरू पाहणाऱ्या खांडाच्या मूळ िजनात केली जाते. या गृहीतामुळे 
वनमाण होणारी िूक खोलीिे मूल्य जसे िाढते, तशी कमी होत जाते. त्यामुळे म₁ष (आकृती २३ इ) 
ही रेिा न₁ष₁ या खऱ्या दाबरेिेच्या सांदभात असांपात-रेिा ठरते. न₁ या कबदूच्या वठकाणी खरी 
दाबरेिा मन₁ या रेिेला जिळजिळ स्पशथरेिेप्रमाणेि असते; आवण खोली िाढेल तसतशी ही रेिा 
म₁ष या असांपाती रेिेला वमळू पाहते. त्यामुळे हाताने सहज काढली तरी ती पुरेशी अिूक येते. 
मगग₁न₁ या दाबके्षत्राच्या मत्ि या गुरुत्िमध्याच्या उांिीजिळ दाबािा कारककबदू असतो. 

 
२८. साधंलेल्या पाठीची बभि : 
साांधलेली पाठ असलेली कभत आवण वतच्यामागिे समतल पृष्ठािे िालुकाभरण याांिा छेद आकृती २४ अ 
मध्ये दाखविला आहे. सिथप्रर्म आपण कभतीच्या रम या िरच्या भागािर येणारा दाउ₁ हा मृवत्तकादाब ठरि.ू 
या दाबािे वितरण स्स्र्रजलदाबाच्या वितरणाप्रमाणे आहे. तसेि या दाबािा गुरुत्िमध्य या भागाच्या 
तळाकडील ि₁/३ या उांिीिर आहे. गर या खालच्या भागािर कारक असणाऱ्या दाउ₂ या बलािी केिळ 
वदशाि आपल्याला माहीत आहे. त्यािी महत्ता ि कारककबदू ठरिाियास हिते. 

 
मृवत्तकादाब ठरविण्याच्या प्रिवलत पद्धतींपैकी एकीिा अिलांब करून प्रस्तुत समस्या 

सोडविण्यासाठी आपण गन₁ हे कोणतेही एक घसरपृष्ठ वििारात घेऊ आवण तदनुिांवगक यथ₁ज₁श ही 
बलप्रवतमा काढू (आकृती २४ आ पाहा). या बलप्रवतमेतील दाउ₁ या ज्ञात बलािे Δि आवण दा’उ₁ हे दोन 
घटक तेरे् दाखि.ू असे केले असता, दाउ₂ च्या वदशते असलेल्या एकूण पाश्वीय दाबािे महत्तम मूल्य 
ठरविणे, एिढेि प्रस्तुत समस्येिे स्िरूप राहते. एांगेसेरप्रणीत कृतीिा अिलांब करून वमळालेले या 
समस्येिे उत्तर आकृती २४ आ मध्ये दाखविले आहे. घसरू पाहणाऱ्या वभन्नवभन्न खांडाांिी व₁, व₂ इत्यादी 
िजने (पवरच्छेद २५ पाहा) य कबदूपासून अधस् वदशनेे स्स्र्त केली आहेत. घसरण आकृती २४ अ मधील 
नग या पृष्ठािरून घडून येते. 
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आकृिी २४ : साधंलेल्या पाठीच्या बभिीमागील िालुकेचा मृणिकादाब. 

 
साांधलेल्या पाठीच्या कभतीिर येणाऱ्या दाउ या एकूण मृवत्तकादाबािी महत्ता आवण वदशा आकृती २४ 

आ मधील यज या रेिेने ठरतात. ही रेिा म्हणजे मवृत्तकादाबाच्या दाउ₁ = आवण दाउ₂ = या दोन घटकाांिी 
भौवमवतक बेरीज आहे. या दाबािा कारककबदू, मरगन या घसरू पाहणाऱ्या खांडाच्या गुरुत्िमध्यातून 
काढलेली ि त्याच्या घसरपृष्ठाला समाांतर असणारी मत्िग₁ ही रेिा आवण कभतीिी पाठ याांच्या ग₁ या 
छेदनकबदूच्या वठकाणी असतो, असे स्रू्लमानाने म्हणता येईल. पवरच्छेद २६ मध्ये िर्मणलेल्या कृतीिा 
अिलांब केला असता, याहून अवधक िाांगले सत्यसमीप उत्तर वमळते. 
 
२९. समप्रमाि अणधभारांमुळे येिारा पाश्वीय दाब : 
आकृती २५ अ मध्ये एका िालुकाभरणािा छेद दाखविला आहे. त्यािा पृष्ठभाग वतरकस असून, ज्यािे 
एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य भ आहे, असा समप्रमाणात वितवरत अवधभार त्यािर ठेिलेला आहे. कभतीच्या पाठीिर 
ख खोलीिर र₁ हा कबदू असून र₁न₂ हे एक यदृच्छया घेतलेले सरळ पृष्ठ आहे. त्यािरील र₁मन₂ या घसरू 
पाहणाऱ्या खांडािे िजन, अवधभार िगळून, पुढीलप्रमाणे आहे. 

 

ि₁ = 
१ 

घ ख लख 
ज्या (ಗ + ಇ)  

२ ज्या ಗ  

 
अवधभारामुळे या िजनात भलख एिढी भर पडते. मृवत्तकाखांड आवण अवधभार वमळून होणारे िजन ि’₁ हे 
खांडािेि िजन मानले, तर र₁मन₂ या खांडािी घनता घभ > घ मानल्यासारखे होईल; आवण ते पुढील 
स्िरूपात माांडता येईल : 
 

ि’₁ = 
१ 

घ ख लख 
ज्या (ಗ + ಇ) 

+ भलख = 
१ 

घभखलख 
ज्या (ಗ + ಇ)  

२ ज्या ಗ २ ज्या ಗ  
 
यािरून घभ िे मूल्य पुढीलप्रमाणे वमळते : 
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घभ = घ + 
२ भ  ज्या ಗ  

= घ + 
२ भ 

अ [१ अ] ख  ज्या (ಗ + ಇ)  ख 
 

 

येरे् अ = 
ज्या ಗ  

[१ आ] 
ज्या ((ಗ + ಇ)  

 
आहे. च = ख, घ = घभ आवण दाउ = दा’उ ही मूल्ये समीकरण २३ (१ अ) मध्ये वनयुक्त केली, तर 
कभतीच्या र₁म या भागािरील उदु्यक्त मृवत्तकादाब आपल्याला पढुीलप्रमाणे वमळेल. 

 

दा’उ = 
१ 

घभ ख² 
मृउ 

= 
१ ( घ + अ 

२ भ ) ख² 
मृउ 

[२] 
२ ज्या ಗ कोज्या ಕ २ ख ज्या ಗ कोज्या ಕ 

 
या वठकाणी मृउ/ज्या ಗ कोज्या ಕ हा गुणक म्हणजे ಕ, ಖ, ಗ, आवण ಇ याांच्या वििवक्षत मूल्याांच्या सांदभात 
वमळणारा एक स्स्र्रमूल्यािा अांक आहे. या पवरस्स्र्तीत ख खोलीिरील पाश्वीय दाबािे मूल्य पढुीलप्रमाणे 
असते. 
 

दउ = 
dदा’उ 

ज्या ಗ = 
मृउ 

घ ख + 
मृउ 

∙ अ भ [३] 
dख कोज्या ಕ कोज्या ಕ 

 

 
आकृिी २५ : समप्रमािणििणरि अणधभाराचा िालुकेच्या मृणिकादाबािरील पणरिाम. 

 
या समीकरणाच्या उजव्या बाजूकडील पवहले पद म्हणजे मृवत्तकेच्या िजनामुळे ख खोलीिर 

उत्पन्न होणारा दाब आहे. या दाबािे वितरण स्स्र्रजल-दाबाच्या वितरणाप्रमाणे असते. आकृती २५ आ 
मध्ये तपफ या वत्रकोणाने हे दाखविले आहे. दुसरे पद म्हणजे अवधभाराच्या िजनामुळे उत्पन्न होणारा दाब 
आहे. त्यािे मूल्य खोलीच्या मूल्यािर अिलांबून नाही. मृवत्तकादाबािा हा अांश तत₁ प₁प या समाांतरभजु 



 

अनुक्रमणिका 

िौकोनाने दाखविला आहे. या समाांतरभजु िौकोनािी प₁त₁ ही बाजू िरच्या अांगास लाांबविली असता फत 
या सांदभथरेिेस ष या कबदूत छेदते. या कबदूिी कभतीच्या माथ्यापासून मोजलेली उांिी पुढील समीकरणाने 
वमळते. 

 

चअ = अ 
भ 

= 
भ  ज्या ಗ 

[४] 
घ घ  ज्या (ಗ + ಇ) 

 
या उदाहरणातील कभतीच्या पाठीिरील मृवत्तकादाब आवण अवधभारविरवहत भरणास आधार 

देणाऱ्या च + चअ उांिीच्या एका काल्पवनक कभतीिर येणारा मृवत्तकादाब हे सारखेि असतील असे आकृती 
२५ आ िरून वदसते. चअ (समी॰ ४) या उांिीस अणधभारानुषणंगक उंची असे म्हणतात. आकृती २५ आ 
िरून आपल्याला पढेु वदलेला सोपा भौवमवतक सांबांध प्राप्त होतो. 

 

दाउभ = दाउ ( चअ + च )² – दाउ ( चअ )² = दाउ ( १ + २ 
चअ ) [५] 

च च च 
 
या वठकाणी दाउ म्हणजे अवधभारविरवहत भरणामुळे येणारा मृवत्तकादाब आहे आवण तो तपफ या 

वत्रकोणाने दाखविला आहे. तेव्हा प्रस्तुत समस्या सोडविण्यासाठी पुढील कृती केली पावहजे. 
अवधभारविरवहत भरणामुळे येणारा मवृत्तकादाब दाउ काढा, समीकरण ४ च्या साहाय्याने चअ ही 
अवधभारानुिांवगक उांिी ठरिा आवण समीकरण ५ मध्ये ही मूल्ये वनयुक्त करा, म्हणजे दाउभ िे मूल्य वमळेल. 
या दाबािी कारकवदशा फप₁त₁त या दाबके्षत्राच्या मत्ि या गुरुत्िमध्यातून जाते (आकृती २५ आ पाहा). 
 
३०. बभिीच्या मार्थयास समािंर ठेिलेला रेषाभार : 
कभतीच्या माथ्यास समाांतर असणाऱ्या रेिेच्या दर एकाांक लाांबीिर भ’ मूल्य असलेला रेिा-भार कभतीमागील 
भरणािर कारक असेल, तर भरणामुळे एरव्ही येणाऱ्या दाउ या उदु्यक्त मृवत्तकादाबात Δदाउ एिढी भर 
पडते. Δदाउ िे मूल्य केिळ भाराच्या महते्तिरि अिलांबनू असते असे नाही, तर पाश्वीय आधारािा मार्ा 
आवण भारािे स्र्ान याांतील अांतरािरही ते अिलांबनू असते. आकृती २६ अ पाहा. Δदाउ या दाबिाढीिर 
पडणारा या अांतरािा प्रभाि जाणून घेण्यासाठी आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे आपण माथ्यापासून मन’ या 
अांतरािर भार लाि;ू आवण तदनुिांवगक Δदाउ िे मूल्य ठरि.ू हे ठरविण्यािी एक पद्धत साांगायिी, तर हे 
मूल्य कुलमानप्रणीत कृतीमध्ये (पवरच्छेद २४ पाहा) ककवित सुधारणा करून वमळविता येते. भरणाच्या 
पृष्ठभागािर अवधभार नसता, तर आपल्याला कु ही कुलमानरेिा वमळाली असती ि गन या पृष्ठािरून 
घसरण घडून आली असती. गन’ या कोणत्याही अन्य पषृ्ठािर होणारी घसरण र्ाांबविण्यासाठी आिश्यक 
असणारा पाश्वीय विरोध र’त’ या अांतराने वमळतो. आकृती काढण्यासाठी घेतलेल्या प्रमाणात गर’ या 
अांतराने गमन’ या खांडािे िजन दाखविले जाते. एकाांक लाांबीिर भ’ मूल्य असलेला रेिाभार आपण न’ येरे् 
लाि.ू ज्यािे घसरपृष्ठ न’ च्या उजव्या बाजूस असेल, अशा प्रत्येक खांडािे िजन भ’ = र’र’₁ इतके िाढते. 
त्यामुळे ही रेिा आवण गन’ याांच्या छेदनकबदूजिळ कुलमानरेिेमध्ये सुस्पष्ट असा खांड पडतो. त’त’₁ या 
रेिेने हा खांड दाखविला आहे. त’₁ कबदूच्या उजव्या अांगास कुलमानरेिा कु’ या रेिेने दाखविल्याप्रमाणे पढेु 
जाते. गन’ या पृष्ठािरून होणारी घसरण र्ाांबविण्यासाठी आिश्यक असणारा पाश्वीय विरोध र’₁त’₁ या 
अांतराने वमळतो. हे अांतर पेक्षा लहान असेल, म्हणजेि अवधभारविहीन भरणामुळे येणाऱ्या दाउ या 
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मृवत्तकादाबापेक्षा लहान असेल, तर पाश्वीय दाबािर अवधभारािा प्रभाि पडत नाही ि घसरण गन या 
पृष्ठािरून होते. उलटपक्षी, रत पेक्षा ही लाांबी मोठी असेल, तर घसरण गन’ या पृष्ठािरून होते; कारण गन’ 
च्या या ककिा त्या अांगास असणाऱ्या कोणत्याही छेदाांच्या बाबतीत घसरणीस प्रवतबांध करण्यास आिश्यक 
असलेला पाश्वीय विरोध पेक्षा कमी असतो भ’ या रेिाभाराने वनमाण केलेला Δदाउ हा पाश्वीय दाब – या 
फरकाने दाखविला जातो. 
 

 
आकृिी २६ : भरिािर रेषाभार ठेिला असिा येिारा मृणिकादाब. 

आकृती २६ अ मध्ये विशद केलेली आलेखात्मक कृती िापरून कभतमाथ्यापासून वनरवनराळ्या 
अांतराांिर कारक होणाऱ्या भाराांमुळे येणारा Δदाउ हा दाब ठरविता येतो. रेिाभार ज्या वठकाणी कारक 
होतात त्या कबदूांच्या िर तदनुिांवगक Δदाउ िी मूल्ये स्स्र्त केली असता, आपल्याला आकृती २६ आ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे प्रभािदशथक रेिा वमळते. या पवरस्स्र्तीतील कुलमानरेिा कु’ ही आहे. गउ या उताररेिेला 
समाांतर काढलेली स्पशथरेिा कु’ या िक्ररेिेस त’₁ येरे् स्पशथ करते आवण र’₁त’₁ हे अांतर म्हणजे भ’ मूल्यािा 
अवधभार िाहणाऱ्या भरणामुळे येणाऱ्या पाश्वीय दाबािे सांभाव्य महत्तम मूल्य ठरते. रेिाभार जर म आवण न’₁ 
या दोन कबदूांच्या मध्ये ठेिलेला असेल, तर होणारी घसरण गन’₁ या पृष्ठािरून होते; आवण पाश्वीय दाबािर 
रेिाभाराच्या स्र्ानािा प्रभाि पडत नाही असे वदसते. न’₁ या स्र्ानापासून रेिाभार उजव्या बाजूस 
सरकविला, तर या स्र्ानाांतरािा पाश्वीय दाबािरील प्रभाि घटत जातो; आवण घसरणीिे पृष्ठ ग आवण या 
भारािा कारककबदू याांना जोडणाऱ्या रेिेने दाखविले जाते. रेिाभाराच्या स्र्ानािा पाश्वीय दाबािर पडणारा 
प्रभाि कोणत्या स्र्ानानांतर नाहीसा होतो, हे ठरविण्यासाठी गउ या उताररेिेला समाांतर असणारी ि 
कुलमानरेिा कु (रेिाभार भरणािर नसताना वमळणारी) हीस स्पशथ करणारी रेिा आपण काढू. ही स्पशथरेिा 
कु’ या िक्ररेिेस त’₂ या कबदूत छेदते. गत’₂ ही रेिा भरणाच्या पृष्ठभागास न’₂ या कबदूशी वमळते. रेिाभार 
न’₂ या स्र्ानी लािलेला असेल, तर भरणातून जाणाऱ्या गन’₂ या पृष्ठािरून होणारी घसरण 
र्ाांबविण्यासाठी आिश्यक असलेला पाश्वीय विरोध, तसा भार नसताना भरणािा समतोल साधण्यासाठी 
आिश्यक असलेल्या पाश्वीय विरोधाइतकाि असतो. हा विरोध या लाांबीने दाखविला जातो. म्हणजेि 
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रेिाभार न’₂ या कबदूच्या उजव्या बाजूकडे ठेिलेला असेल, तर मृवत्तकादाबािर त्यािा काहीही प्रभाि पडत 
नाही; आवण अशा पवरस्स्र्तीत घसरण गन या पृष्ठािरूनि होते. 

 
मन (आकृती २६ आ) या लाांबीच्या आत जर रेिाभार ठेिलेला नसेल, तर त्यािा पाश्वीय दाबाच्या 

मूल्यािर काहीि प्रभाि पडत नाही, असे काही स्र्ापत्य-विशारदाांिे मत आहे. मन ही रेिा म्हणजे भरणािर 
रेिाभार नसताना घसरू पाहणाऱ्या खांडािी िरिी बाजू आहे. येर्िर केलेल्या विििेनािरून हे मत 
समर्थनीय नाही, हे वदसून येईल. 

 
कभतमाथ्याला समाांतर असलेल्या रेिेिरील दर एकाांक लाांबीिर भ’ मूल्यािा अवधभार लािला 

असता जे दाबावधक्य, Δदाउ, वनमाण होते, त्याच्या कारककबदूिे स्र्ान ठरविण्यािी सोपी पद्धत आकृती २६ 
इ आवण २६ ई मध्ये दाखविलेली आहे. आकृती २६ आ मधील न’₁, न आवण न’₂ ही स्र्ाने आवण या दोन 
आकृतींमध्ये त्याि अक्षराांनी दाखविलेली स्र्ाने सारखीि आहेत. न’₁ आवण न’₂ या दोहोंमध्ये पडणाऱ्या न’ 
येरे् रेिाभार ठेिलेला असेल (आकृती २६ इ), तर आपण म’न’ ॥ गउ काढली पावहजे. रेिाभारामुळे 
येणाऱ्या जादा पाश्वीय दाबािा कारककबदू म’ग िर असेल ि त्यािे म’ पासूनिे अांतर स्रू्लमानाने  
इतके असेल. रेिाभार जर म आवण न’₁ मध्ये असलेल्या न’ या कबदूिर असेल (आकृती २६ ई) तर 

 आवण काढल्या पावहजेत. येरे् दाबावधक्यािा कारककबदू ग’म’ रेिेिर म’ पासून 
 एिढ्या अांतरािर स्रू्लमानाने असेल. दोन्ही वठकाणी होणारी िकू सुरवक्षततेत भर टाकणारी असते. 

 
यापेक्षा अवधक अिकू उत्तर हि े असेल, तर कभतमाथ्यापासून वनरवनराळ्या उांिीिरील 

एकूण दाब ठरविला पावहजे. असे केल्यास आलेखात्मक कलनाने कभतपाठीिरील पाश्वीय दाबािे 
वितरण वनवित करण्यासाठी आिश्यक असलेली मावहती वमळते. तर्ावप रेिाभारािे अस्स्तत्ि 
प्रत्यक्षात घसरपृष्ठािे िक्रत्ि िाढविण्यास नेहमीि कारणीभतू होते. पवरणामी, घसरपृष्ठ सरळ 
गृहीत धरल्यामुळे होणारी िूक िाढते. म्हणून रेिाभारामुळे येणाऱ्या दाबावधक्यािा कारककबदू 
वनवित करण्यासाठी एिढा खटाटोप करणे त्यातून प्राप्त होणाऱ्या अिूकतेच्या मानाने वनरर्थक 
असते. 
 

३१. प्रबणलि काँक्रीटच्या बभिीिरील मृणिकादाब : 
प्रबवलत काँक्रीटच्या कभती नेहमी अिजड पादकािर बाांधलेल्या असतात. आकृती २७ अ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे हे पादक भरणाखाली असते. अशी कभत भरणात उच्छेद होण्याइतकी कलां डून ककिा 
सरकून विस्र्ावपत झाली, तर भरणापैकी कभतीलगतिा एक भाग जिळजिळ अवििवलत राहतो आवण 
त्यािे ितथन जणू तो कभतीिाि एक भाग आहे असे घडते. आकृतीत हा भाग गग₁र या वत्रकाणाने दाखविला 
आहे. कभत पुरेशी स्स्र्र नसेल, तर भरण ग₂न या घसरपृष्ठािरून उच्छेद पािते. आपल्या गृहीतानुसार 
घसरू पाहणाऱ्या खांडािा प्रत्येक भाग नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त जािा अशा पद्धतीने कभतीिे वििलन 
व्हाियास हि.े अर्ाति अशा खांडाच्या डािीकडील मरगग₂ ही सीमा म्हणजे सांभाव्य घसरपृष्ठािी खालिी 
बाजू ठरते. गन₁ ही रेिा ग मधून वनघणारे घसरपृष्ठ दाखविते. 
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आकृिी २७ : णििानक पद्धिीच्या आधारबभिीिर िालुकेमुळे येिारा मृणिकादाब. 

 
गर हे पृष्ठ कभतमाथ्याच्या पातळीिर असलेल्या म₁ पयंत लाांबविले, तर गन₁म₁ असा वत्रकोण 

वमळतो. या मृवत्तकाखांडािी सीमास्र् प्रवतबललक्षणे आवण विरूपत्िलक्षणे आकृती ८ इ मध्ये दाखविलेल्या 
अपारप्राय राशीत घेतलेल्या ि एकमेकाांना छेदणाऱ्या दोन घसरपृष्ठाांनी बनणाऱ्या खांडािरील तसल्याि 
लक्षणाांसारखी असतात. तेव्हा सत्यसमीप असे उत्तर वमळविण्यािा पवहला प्रयत्न म्हणून पवरच्छेद १० 
मधील विश्लेिणातून वनघणारी फवलते प्रस्तुत समस्येला लागू करता येतील. या फवलताांनुसार आकृती २७ 
अ मधील गन₁ आवण गर ही घसरपृष्ठे वक्षवतजाशी ४५° + ಖ / २ कोन करतात. गर या पृष्ठािर कारक 
होणारा दाउ₂ हा मृवत्तकादाब लां बाशी ಖ कोन करतो. त्यािी महत्ता मोह रच्या रेखाकृतीच्या (आकृती ८ आ) 
साहाय्याने त्िवरत ठरविता येते. कभतीच्या रम या भागािरील पाश्वीय दाब दाउ₁ कूलोमच्या २३(१) या 
समीकरणाांच्या ककिा त्याांच्या आलेखात्मक पयायाांच्या साहाय्याने ठरविता येतो. गग₂ या उभ्या पृष्ठािरील 
दाउ₃ हा दाब आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे आडव्या वदशते कारक होतो, असे गृहीत धरून ठरविला असता 
फारशी िूक होत नाही. या गृहीतानुसार ि समीकरणे १५(१) आवण १५ (२) याांच्या साहाय्याने आपल्याला 
त्यािे मूल्य पढुीलप्रमाणे वमळते. 

 

दाउ₃ = १ घ (ि² − ि²₁) · स्प² (४५° − ಖ / २) २ 
 
कभतीच्या रम या भागािरील मृवत्तकादाबािे वितरण स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे असते. आकृती २७ आ 

मधील मय या सरळ रेिेने हे दाखविले आहे. या दाबािा कारककबदू र पासून मर / ३ इतक्या अांतरािर 
असतो. म₁न या समतल पषृ्ठभागाच्या अपारप्राय राशीतून घेतलेल्या म₁ग या पृष्ठािरील (आकृती २७ अ) 
मृवत्तकादाबािे वितरणसुद्धा स्स्र्रजलदाबासारखे असते. हे दाबवितरण आकृती २७ आ मध्ये जथ या 
सरळरेिेने दाखविले आहे. आकृती २७ अ मधील गर या घसरपृष्ठािरील दाब गयय₁र या समलांब िौकोनी 
आकृतीने (आकृती २७ आ) दाखविला जातो, असे आपण गृहीत धरले, तर फारसे िूक ठरत नाही. दाउ₃ हा 
मृवत्तकादाब ग₂शथ₁ग या के्षत्राने दाखविला जातो. 

 
या समस्येिे अवधक अिूक उत्तर वमळिायिे असेल, तर पवरच्छेद २८ मध्ये िर्मणलेल्या 

पद्धतीिा अिलांब करून, मर₁ग, मर₂ग (आकृती २७ अ) या वनरवनराळ्या साांधलेल्या पृष्ठािरील 
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पाश्वीय मवृत्तकादाब ठरिनू ते वमळविता येते. येरे्ही पाश्वीय दाबाच्या महत्तम मूल्यास अनुिांवगक 
असणाऱ्या छेदािरून घसरण घडून येईल. ग कबदूतून कभतपाठीकडे जाणाऱ्या घसरपृष्ठािरील 
मृवत्तकादाबािे वितरण पवरच्छेद २७ च्या शिेटी विशद केलेल्या पद्धतीिा अिलांब करून ठरविता 
येते. 

 
३२ स्िरयुक्ि भरिामुळे येिारा मृणिकादाब : 
आकृती २८ मध्ये दोन र्र असलेल्या समाकिथणहीन भरणािा छेद दाखविला आहे. या र्राांतील 
मृवत्तकाांच्या घनता घ₁ आवण घ₂ आहेत; परांतु अांतगथत घिथणािा कोन ಖ मात्र सारखाि आहे आवण 
कभतघिथणािा ಕ कोनही तोि आहे. अशा उदाहरणातील मृवत्तकादाब कुलमानप्रणीत कृतीने (पवरच्छेद २४) 
सहज ठरविता येतो; कारण मृवत्तकाखांडातील भागािे िजन कोठे कसे आहे, याविियीिे कोणतेि गृहीत या 
कृतीत समाविष्ट झाले नाही. 

 

 
आकृिी २८ : स्िरयुक्ि समाकषयिहीन भरिामुळे येिारा मृणिकादाब. 

 
 
मृवत्तकादाबािा कारककबदू शोधण्यासाठी गमन हा घसरू पाहणारा खांड आवण त्यािरील अवधभार 

याांिा मत्ि हा गुरुत्िमध्य आपण वनवित करू. मत्ि मधून गन ला समाांतर काढलेली रेिा कभतपाठीला जेरे् 
छेदते त्या वठकाणी हा कारककबदू स्स्र्त असतो, असे स्रू्लमानाने म्हणता येईल. 

 
आकृती २८ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे या दोन र्राांतील मृवत्तकाांिे अांतगथत घिथणािे कोन आवण 

कभतघिथणािे कोन वभन्नवभन्न असतील, तर ही समस्या आपल्याला दोन टप्प्यात सोडविणे भाग पडते. प्रर्म 
कभतीच्या रम या भागािरील दाउ₁ हा पाश्वीय दाब ठरिाियािा—पवरच्छेद २७ ि २९ मध्ये िर्मणलेल्या 
कृतींिा अिलांब करून हे करता येते—आवण नांतर कभतीच्या गर या खालच्या भागािर येणारा दाउ₂ हा 
पाश्वीय दाब ठरिाियािा. दाउ₂ ठरविताना आपल्याला दोन गोष्टींकडे दुलथक्ष कराि ेलागते, त्या म्हणजे 
उपरोक्त दोन र्राांना अलग करणाऱ्या सीमेिर कारक असणारी सिथ कातथवनक प्रवतबले आवण या सीमेच्या 
िर असणाऱ्या कोणत्याही उभ्या छेदािरील कातथवनक प्रवतबले या होत. असे केले असता िरिा सांपूणथ र्र 
म्हणजे साधा अवधभार आहे, असे मानता येते आवण खालच्या र्रात घेतलेल्या कोणत्याही आडव्या 
छेदािरील उभा दाब, त्या छेदािरील मृवत्तकेिे िजन अवधक त्यािरील भ हा उपरोक्त अवधभार इतका 
होतो. समस्येला असे सोपे स्िरूप वदल्यामुळे कभतीच्या गर या भागािरील दाउ₂ हा पाश्वीय मृवत्तकादाब 
कुलमानप्रणीत कृतीने ठरविता येतो. तदनुिांवगक घसरपृष्ठ गर₁ हे आहे. दाब ठरविण्याच्या या पद्धतीत 
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समाविष्ट होणारी िूक असुरवक्षततेला कारणीभतू होते; कारण जी कातथवनक बले आपण दुलथ वक्षतो, त्याांिी 
प्रिृत्ती कभतीच्या गर या भागािरील पाश्वीय दाब िाढविण्याकडे असते. 

 
३३. समाकषयिगुिी भरिामुळे येिारा मृणिकादाब : 
आधारकभतीमागील समाकिथणगुणी भरणािा छेद आकृती २९ अ मध्ये दाखविला आहे. या कभतीिी पाठ 
खडबडीत आहे आवण भरणातील मृवत्तकेच्या कातथवनक विरोधािे समीकरण असे आहे : 

 
क = स + ಲ स्प ಖ ५(१) 

 
मृवत्तका आवण कभतपाठ याांतील स्पशथपृष्ठािरील कातथवनक प्रवतबले पुढीलप्रमाणे आहेत : 
 

दउत = ष + दउल स्प ಕ 
 
या वठकाणी ष म्हणजे मृवत्तका आवण कभत याांतील वििमाकिथण आहे, दउल म्हणजे कभतपाठीिरील लां बवदक् 
दाबािे मूल्य आहे; आवण स्पಕ हा कभतघिथणािा गुणाांक आहे. घसरू पाहणारा सांपूणथ खांड नम्य समतोलाच्या 
अिस्रे्त जाईल, एिढ्या प्रमाणात कभतीिे वििलन होते, असे गृहीत धरले आहे. भरण समाकिथणगुणी 
मृवत्तकेिे असल्यामुळे ही अिस्र्ा येण्यासाठी आिश्यक असणारे वििलन कभतीच्या उांिीच्या ५% पेक्षा 
अवधक असाि ेलागते. 

 
या उदाहरणातील उदु्यक्त मृवत्तकादाब ठरविण्यािी खाली िर्मणलेली पद्धत समाकिथणगुणी 

राशींमधील उदु्यक्त रॅन वकन दाब ठरविण्याच्या पद्धतीसारखीि आहे. अपारप्राय ि समाकिथणगुणी राशी 
उदु्यक्त रॅन वकन अिस्रे्त असताना त्यािा अगदी िरिा भाग काही खोलीपयंत ताणयुक्त अिस्रे्त असतो, 
हे पवरच्छेद १२ मध्ये दाखविले आहेि. ही खोली अशी : 

 

ख₀ = २स स्प (४५° + ಖ/२) १२ (१) घ 
 
या वठकाणी ताण शून्य होऊन त्यानांतर खाली दाब वनमाण होतो ि उभ्या पृष्ठािर येणाऱ्या या आडव्या 
दाबािे मूल्य ख₀ या खोलीिरील शनू्य मूल्यापासून खोलीच्या सरळ प्रमाणात िाढत जाते. आकृती ११ उ 
मध्ये ही गोष्ट गननउ या के्षत्राने दाखविली आहे. मृवत्तकाराशीतील एखाद्या पातळीच्या िर असलेली मृवत्तका 
आपण काढून घेतली ि त्या वठकाणी दर एकाांक के्षत्रािर वततक्याि िजनािा अवधभार ठेिला, तर या 
पातळीखालच्या भागातील प्रवतबलाांिी तीव्रता आवण वितरण बदल न होता तशीि राहतात. या गोष्टीिाही 
आधार पुढील विििेनात घेतला जाईल. राशीिा पृष्ठभाग ते २ख₀ खोलीिरील पातळी, एिढ्या उांिीच्या 
उभ्या पृष्ठािर येणाऱ्या एकूण बलाांिी (ताण+दाब) बेरीज शनू्य होते; म्हणून शास्त्रापुरते म्हणाियािे, तर 
चस = २ख₀ एिढ्या उांिीिे भरण पाश्वीय आधार न देताही उभे रावहले पावहजे (पवरच्छेद ५७ पाहा). परांतु 
प्रत्यक्षात ताणयुक्त अिस्रे्मुळे िरच्या भागात लिकरि तडे पडतात, आवण त्यामुळे चस हे मूल्य च’स इतके 
कमी होते. तसेि आकृती २९ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे या खोलीपयंत मवृत्तका कभतपाठीपासून अलग होते. 
पुढील गवणत सोपे होण्यासाठी मृवत्तकेतील ताणजन्य तडे या खोलीपयंति असतात, असे गृहीत धरले 
जाते. या गृहीतामुळे होणारी िूक सुरवक्षततेत भर टाकणारी असते. 
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आकृिी २९ : समाकषयियुक्ि मृणिकेच्या भरिामुळे आधारबभिीिर येिारा उदु्यक्ि मृणिकादाब. 

 
च’स ही उांिी ठरविण्याऱ्या गोष्टींिे विििेन पवरच्छेद ५७ मध्ये केले जाईल. पुढील विश्लेिणात च’स 

िे मूल्य माहीत आहे, असे गहृीत धरले आहे. िर उल्लखे केल्याप्रमाणे, पृष्ठभागापासून च’स पयंत असलेली 
मृवत्तका म्हणजे एकाांक के्षत्रािर घ च’स एिढे मूल्य असलेला अवधभार आहे, असेही आणखी गृहीत धरले 
आहे. घसरपृष्ठ तड्याांच्या तळापासून म्हणजे गर असे (आकृती २९ अ) काढले, तर िरील गृहीतािी पूतथता 
होते. पूिी िर्मणलेल्या उदु्यक्त रॅन वकन अिस्रे्सारखी अिस्र्ा गृहीत धरल्यामुळे, पवहले सत्यसमीप उत्तर 
म्हणून शिेटी असेही गृहीत धरले आहे की, कभतीिरील दाब म१ या कबदूपासून खाली खोलीनुसार िाढत 
जातो. आकृती २९ आ मध्ये हा दाब जश या रेिेने दाखविला आहे. या गृहीतानुसार कभतपाठीिरील दाउ 
दाब आकृती २९ आ मधील यजशथ या िौकोनी दाबके्षत्राने दाखविला जातो. प्रत्यक्षात दाबािे वितरण 
यज१शथ या के्षत्राने दाखविल्याप्रमाणे असणेि अवधक सांभिनीय असते. या के्षत्रािा गुरुत्िमध्य यजशथ या 
के्षत्राच्या गुरुत्िमध्याच्या र्ोडासा खाली स्स्र्त असतो. 

 
दाउ (दाउस या उदु्यक्त मृवत्तकादाबािा दाउल हा लां बघटक आवण त्यािाि दाउल स्पಕ हा घिथण-घटक 

या दोहोंिा फलरूप दाब) ठरविण्यासाठी आपण कभतीच्या ग या तळापासून वनघणारे गर१ हे एक घसरपृष्ठ 
वििारात घेऊ. या पृष्ठािरून होणारी घसरण र्ाांबविण्यासाठी लागणारे दा१ हे बल आकृती २९ इ मध्ये 
दाखविलेल्या बलप्रवतमेिरून मोजता येते. 
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आकृिी ३० : ಕ आणि ಖ याचं्या णभन्न णभन्न मूल्यानुंसार णमळिारी उदु्यक्ि मृणिकादाबाच्या गुिाकंाचंी मूल्ये 

देिारे दोन णनरणनराळ्या प्रकारचे मृणिकादाब-आलेख (रेखाकृिी ‘अ’ णसफटयप्रिीि १९२९). 
 

या प्रवतमेत ि१ म्हणजे गमन१र१ या मृवत्तकाखांडािे िजन आहे.  आवण  ही 
बले म्हणजे अनुक्रमे कभत आवण मृवत्तका याांतील गम१ या स्पशथपृष्ठािर कारक असणारे वििमाकिथणजन्य बल 
आवण गर१ या पृष्ठािरील समाकिथणजन्य बल आहेत. 

 
दाउ िी महत्ता ठरविण्यासाठी आपण हीि कृती ग पासून वनरवनराळे कोन करून वनघणाऱ्या आवण 

र१ या कबदूच्या उांिीपयंत जाणाऱ्या सरळ पृष्ठाांिे बाबतीत करू. या पृष्ठाांच्या बाबतीत वमळणारी दा१, दा२ 
इत्यादी मूल्ये आकृती २९ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे भरणपृष्ठाच्या िर कोटीमूल्यासारखी स्स्र्त करू. दाउ 
या बलािे मूल्य अशा प्रकारे वमळणाऱ्या आलेखाच्या महत्तम कोटीमूल्याइतके असते. दाउ िे कभतपाठीिरील 
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वितरण आकृती २९ आ मधील यजशथ या के्षत्राने दाखविले आहे. दाउस या उदु्यक्त मृवत्तकादाबािे मूल्य, 
दाउ आवण  हा वििमाकिथणजन्य घटक याांच्या फलरूप दाबाइतके असते. दाउस या 
मृवत्तकादाबाच्या कारककबदू आवण दाउ या दाबािा कारककबदू एकि असतात. हा कबदू आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे यजशथ या दाबके्षत्राच्या मत्ि या गुरुत्िमध्याच्या स्र्ानािरून वमळविता येतो. 

 
कभत आवण भरणािा िरिा भाग याांमधील मम१ (आकृती २९ अ) हा पोकळ भाग पािसाच्या िळेी 

पाण्याने भरला जातो. या पवरस्स्र्तीत कभतपाठीिर येणारा एकूण पाश्वीय दाब उपरोक्त मृवत्तकादाब आवण 
चस उांिीच्या जलस्तांभामुळे येणारा जलदाब याांच्या बेरजेइतका असतो. कभत आवण भरण याांमधील उपरोक्त 
मोकळा भाग व्यापणाऱ्या पाण्यािा योग्य प्रकारे वनिरा केलेला असल्यास मात्र असे होत नाही. 
 
३४. मृणिकादाबाची कोिके आणि आलेख : 
स्र्ापत्य-व्यिहारात आढळणाऱ्या बहुतेक कभतींिी पाठ आवण बहुताांश भरणाांिा पृष्ठभाग वनदान 
स्रू्लमानाने तरी सरळ असतात. तसेि ಕ आवण ಖ याांिी मूल्ये ठरविण्याच्या बाबतीतील अवनविततेमुळे 
मृवत्तकादाबािे मूल्य स्रू्लमानाने वमळाले तरी भागते. तेव्हा या प्रकारच्या समस्या सोडविण्यासाठी 
लागणारा िळे िािविण्याच्या दृष्टीने मृवत्तकादाबविियक कोष्टके आवण आलेख उपयुक्त ठरतात. अशा 
कोष्टकाांतून आवण आलेखाांतून ಇ या उतारकोनाच्या वनरवनराळ्या मूल्याांच्या सांदभात आवण ಕ आवण ಖ 
याांच्या वभन्नवभन्न मूल्याांच्या िळेी वमळणारी मृउ (समीकरण २३ (१ आ)) या दाबगुणाांकािी मूल्ये वदलेली 
असतात. के्रने मृवत्तकादाबािी सविस्तर कोष्टके प्रवसद्ध केली आहेत (१९३६). दाबगुणाांक आवण ಕ ि ಖ 
याांिी मूल्ये याांतील सांबांध आलेखात्मक रीतीने दाखविण्याच्या सोईस्कर पद्धती आकृती ३० मध्ये 
दाखविल्या आहेत. आकृती ३० अ मध्ये मृउ िी मूल्ये एका उगमकबदूतून वनघणाऱ्या शलाकाांिर स्स्र्त केली 
आहेत. आडिा अक्ष आवण वििवक्षत शलाका याांनी केलेला कोन म्हणजे कभतघिथणािा ಕ हा कोन होय. मृउ ि 
ಕ याांतील सांबांध दाखविणाऱ्या आलेखाजिळ ಖ िी मूल्ये वलवहलेली आहेत (सीफटथ १९२९). आकृती ३० 
आ मध्ये मृउ हा दाबगुणाांक आवण कभतघिथणकोन ಕ याांिा सांबांध दाखविला आहे. मृवत्तकादाबाच्या महते्तिर 
कभतघिथण-कोनािा केिढा प्रभाि पडतो, हे या दोन आकृतींिरून िटकन ध्यानात येते. 
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प्रकरि ७ 
 

प्रणियोगी मृणिकादाब 
 

३५. स्िापत्य-व्यिहारािील प्रणियोगी मृणिकादाब : 
अवतशय व्यापक अर्ाने बघता, प्रवतयोगी मृवत्तकादाब या सांजे्ञने मृवत्तकेला विस्र्ावपत करू पाहणाऱ्या 
बलाांना वतच्याकडून केला जाणारा विरोध दाखविला जातो. स्र्ापत्य-व्यिहाराांत अशा प्रवतयोगी 
मृवत्तकादाबािा उपयोग बऱ्याि िळेा आधार देण्यासाठी केला जातो. उदाहरण म्हणनू आडिी ककिा वतरकी 
बले ज्याांिर कारक आहेत, अशा आधारकभती ककिा फलककभती याांिा उल्लखे करता येईल. आकृती १९ 
मध्ये गर हा तळ सरकून होणाऱ्या उच्छेदाला प्रवतबांध करण्यासाठी तेरे् दाखविलेली आधारकभत, रत या 
पृष्ठाच्या डाव्या अांगास असलेल्या मृवत्तकेकडून येणाऱ्या प्रवतयोगी दाबािर काही अांशी अिलांबनू असते. 
त्यािप्रमाणे आकृती ६३ मध्ये दाखविलेल्या फलककभतीिा समतोल गम१ या पषृ्ठाच्या डाव्या अांगास 
असलेल्या मृवत्तकेच्या पाश्वीय विरोधानेि पूणथतया साांभाळलेला आहे. मृवत्तका विस्र्ावपत करू पाहणाऱ्या 
िस्तूला रेठ्याचे अणधष्ठान म्हणतात. ही िस्तू आवण मृवत्तका जेरे् एकमेकींस स्पशथ करतात, ते स्पियपृष्ठ 
होय. 

 
एखादी इमारत पादकािर आधावरत असते तेव्हाही मृवत्तकेकडून येणाऱ्या प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा 

उपयोग करून घेतलेला असतो. मृवत्तकेच्या अांवतम भार-धारण-क्षमतेहून पादकािरील भार अवधक 
झाल्यामुळे पादक खित असेल, तर आकृती १५ आ मध्ये दाखविलेल्या गमन सारखा वत्रकोणाकृती 
मृवत्तकाखांड पादकासह खाली सरकतो. या खांडािी अिस्र्ा नम्य समतोलािी अर्िा स्स्र्वतस्र्ापक 
समतोलािी असते. दोहोंपकैी कोणतीही अिस्र्ा असो, गमन हा खांड विस्र्ावपत न होता फक्त विरूपत्ि 
पाितो. याउलट, त्याच्या गन आवण मन या वतरकस सीमाांजिळिी मृवत्तका भमूीतून बाहेर ढकलली जाते. 
गन आवण मन याांिर कारक असणारा दाब प्रवतयोगी मृवत्तकादाबापेक्षा अवधक असल्याविना ही घटना घडणे 
शक्य नाही. या वठकाणी गमन हा वत्रकोणाकृती मृवत्तकाखांड हे रेयािे अवधष्ठान आहे आवण मवृत्तकेति 
पूणथतया स्स्र्त असलेली दोन घसरिृषे्ठ ही स्पशथपृष्ठे आहेत. 

 
३६. गृहीिे आणि लक्षिे : 
पुढे विशद केलेल्या गवणतात्मक रीती ज्या गृहीताांिर आधावरत आहेत, ती अशी : मृवत्तका समदैवशक आवण 
समाांग आहे; स्पशथपृष्ठास लांबरूप असलेल्या उभ्या पातळीला समाांतर असणाऱ्या वदशतेि केिळ मृवत्तकेतील 
विरूपत्ि घडून येते; आवण रेयाच्या प्रभािामुळे मृवत्तकेत नम्य समतोलािी अिस्र्ा वनमाण झाली आहे; 
म्हणजेि स्पशथपृष्ठ आकृती १४ उ मधील रेखाांवकत के्षत्राच्या म₁ग या सीमेच्या पूणथतः पलीकडे असलेल्या 
स्र्ानाप्रत सरकलेले आहे. मूळ स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्तून नम्य समतोल अिस्रे्त सांक्रमण 
होण्यासाठी आिश्यक असलेले लघुतम पाश्वीय दमन या के्षत्राने दाखविले जाते. या नम्य समतोल 
अिस्रे्तील कातथवनक प्रवतमा आकृती १४ उ मध्ये दाखविली आहे. 

 
मृवत्तकेिी घनता घ आहे. समाकिथणगुणी असल्यास वतच्या कातथवनक विरोधािे समीकरण 

पुढीलप्रमाणे असते. 
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क = स + ಲ स्प ಖ ५(१) 
 
येरे् स हे समाकिथण, ಲ हे घसरपृष्ठािरील एकूण लां बवदक् प्रवतबल ि ಖ हा कातथवनक विरोधािा कोन आहे. 
स्पशथपृष्ठािरील कातथवनक प्रवतबल पढुीलप्रमाणे असते. 

 
दप्रत = ष + दप्रल स्पಕ [१] 

 
येरे् ष म्हणजे मृवत्तका आवण रेयािे अवधष्ठान याांतील वििमाकिथण असून दप्रल म्हणजे प्रवतयोगी 
मृवत्तकादाबािा लां बवदक् घटक आहे; आवण ಕ म्हणजे स्पशथपृष्ठाच्या स्िरूपािर अिलांबून असणारा एक 
कोन आहे. स्पशथपृष्ठ म्हणजे जर विरेबांदी बाांधकाम आवण मृवत्तका याांतील स्पशथपृष्ठ असेल, तर ष आवण ಕ 
याांिी मूल्ये अनुक्रमे स आवण ಖ याांच्या मूल्याांइतकीि ककिा र्ोडी लहान असतात. येरे् ಕ म्हणजे 
कभतघिथणािा कोन ठरतो. तर्ावप स्पशथपृष्ठ जर मवृत्तकाराशीस छेदून जात असेल, तर ष = स आवण ಕ = 
ಖ असे मानले जाते. दोहोंपैकी कोणतेही उदाहरण असो, त्यामध्ये ಕ हा कोन धनविन्हाांवकत अर्िा 
ऋणविन्हाांवकत असू शकतो (पवरच्छेद १५ पाहा). या प्रकरणातील सिथ आकृतींत ಕ धन दाखविला आहे. 
कारण ऋणविन्हाांवकत कभतघिथणाने युक्त असा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब वनमाण होण्यास आिश्यक असणाऱ्या 
अटींिी पूतथता व्यिहारात क्वविति होते. ष हे कभतघिथणाच्या वदशनेेि कायथ करते; म्हणून ಕ ऋणविन्हाांवकत 
असेल, तर वििमाकिथणही तसेि असते. 

 
समाकिथणहीन मृवत्तकाांच्या बाबतीत स आवण ष याांिी मूल्ये शून्य असतात आवण कातथवनक विरोध 

पुढीलप्रमाणे असतो. 
 

क = ಲ स्प ಖ 
 
येरे् ಲ हे घसरपृष्ठािरील कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबल आहे, आवण ಖ हा अांतगथत घिथणािा कोन 

आहे. अशा उदाहरणात स्पशथपृष्ठािरील कातथवनक प्रवतबले पुढीलप्रमाणे असतात. 
 

दप्रत = दप्रल स्पಕ 
 
पुढील विििेनात भपूृष्ठ समतल आहे ि ಕ हा कभतघिथणािा कोन धन आहे, असे गृहीत धरले 

जाईल. तर्ावप तेरे् िर्मणलेल्या रीवत कोणतेही मूलभतू बदल न करता, भपूृष्ठ वतरकस ि ಕ ऋण असणाऱ्या 
उदाहरणाांसाठीही िापरता येईल. 

 
या पवरच्छेदाच्या प्रारांभीि विवदत केलेल्या लक्षणाांिी पूतथता होत असल्यास ि ಕ धनविन्हाांवकत 

असल्यास मृवत्तकेिा उच्छेद आकृती १४ उ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे होतो; आवण ಕ ऋणविन्हाांवकत असल्यास 
उच्छेद आकृती १४ ए मध्ये दाखविल्याप्रमाणे होतो. दोन्ही उदाहरणाांतील नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त 
असलेल्या विभागात, ज्याच्या वतरकस सीमा वक्षतीजाशी ४५° − ಖ/२ कोन करणाऱ्या आहेत, असा प्रवतयोगी 
रॅन वकन विभाग समाविष्ट झालेला असतो. रॅन वकन विभाग आवण स्पशथपृष्ठ याांमध्ये स्स्र्त असलेल्या 
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वत्रकोणाकृती विभागािा तळ िक्र असतो. म्हणून आकृती ३१ अ मधील मगरन या घसरू पाहणाऱ्या खांडािा 
तळ, गर हा िक्रभाग आवण रन हा वक्षवतजाशी ४५° − ಖ/२ कोन करणारा िरच्या अांगाकडील सरळ भाग, 
याांनी बनलेला असतो. या दोन भागाांच्या साांध्यािरिा र हा कबदू म त या सरळरेिेिर स्स्र्त आहे. ही रेिा 
स्पशथपृष्ठाच्या माथ्याकडील म या कडेतून वनघते आवण वक्षवतजाशी ४५° − ಖ/२ कोन करून खालच्या वदशनेे 
उतरते. हे लक्षण समाकिथणयुक्त आवण समाकिथणहीन अशा दोन्ही मवृत्तकाांच्या बाबतीत वदसून येते. 
घसरपृष्ठाच्या िक्र भागािा आकार, एक तर लघुगणकीय िलयाकृती आहे ककिा ितुथळाच्या िापासारखा 
आहे, असे गृहीत धरणे बरोबर ठरते. कभतीिा घिथणकोन, ಕ, लहान असल्यास (पवरच्छेद ३८ पाहा), 
समाकिथणहीन मृवत्तकाांच्या बाबतीत घसरू पाहणाऱ्या खांडािा तळ सरळरेिात्मक आहे असे मानले, तरी 
फारशी िूक होत नाही. 

 

 
आकृिी ३१ : समाकषयिगुिी मृणिकेच्या प्रणियोगी दाबाच्या कारकबबदूचे आसन्नमानाने ठरणिलेले स्िान. 

 
३७. प्रणियोगी मृणिकादाबाचा कारकबबदू : 
आकृती ३१ मधील उदाहरणात मागील पवरच्छेदाच्या आरांभीि विवदत केलेल्या विरूपत्िलक्षणाांिी पूतथता 
झालेली आहे, असे गृहीत धरल्यास मग या स्पशथपृष्ठािर येणाऱ्या प्रवतयोगी मृवत्तकादाबाच्या दप्रल या 
लां बवदक् घटकािे ख खोलीिरील मूल्य पढुील सरळरेिादशथक समीकरणाने स्रू्लपणे व्यक्त करता येते. 
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दप्रल = स· मृप्रस + भ मृप्रभ + घ· ख मृप्रघ १५ (५) 
 
येरे् भ हे एकाांक के्षत्रािरील अवधभारािे मूल्य असून मृप्रस, मृप्रभ आवण मृप्रघ हे शुद्ध अांक आहेत. त्याांिी मूल्ये 
ख आवण घ याांिर अिलांबनू नाहीत. दप्रल या दाबािे दोन भाग पाडता येतात. एक ख च्या मूल्यािर 
अिलांबून नसणारा; तो पढुीलप्रमाणे : 
 

द’प्रल = स मृप्रस + भ मृप्रभ 
 
आवण दुसरा ख च्या सरळप्रमाणात स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे िाढत जाणारा; तो असा : 
 

द’’प्रल = ख· घ मृप्रघ 
 
पवहल्या भागाला अनुिांवगक एकूण दाब असा : 

 
  च    

[१] दा’प्रल = १ ∫ द’प्रल dख = च (स मृप्रस + भ मपृ्रभ) ज्या ಗ ₀ ज्या ಗ 
 
हा दाब समप्रमाणात वितवरत असल्यामुळे त्यािा कारककबदू स्पशथपृष्ठाच्या मध्यकबदूजिळ स्स्र्त असतो. 
दा’प्रल या दाबामुळे स्पशथपृष्ठािर दा’प्रल स्पಕ हा घिथणात्मक विरोध वनमाण होतो. दा’प्रल आवण दा’प्रल स्पಕ 
याांिी बेरीज करून दा’प्र हे बल प्राप्त होते. ते या स्पशथपृष्ठािरील लांबाशी ಕ कोन करते. 

 
उपरोक्त दुसऱ्या भागाला अनुिांवगक असणारा एकूण दाब पुढीलप्रमाणे : 

 
  च      

[२] दा’’प्रल = १ ∫ द’’प्रल dख = १ घच² मृप्रघ  ज्या ಗ ₀ २ ज्या ಗ 
 
यािा कारककबदू स्पशथपृष्ठाच्या तळापासून ि / ३ उांिीिर स्स्र्त असतो; दा’’प्रल आवण तिन्य घिथणात्मक 
विरोध दा’’प्रल स्पಕ याांिी बेरीज करून दा’’प्र हे बल प्राप्त होते. तेही स्पशथपृष्ठािरील लांबाशी ಕ कोन करते. 

 
शिेटी, एकूण प्रवतयोगी मवृत्तकादाब दाप्रस म्हणजे दा’प्र, दा’’प्र आवण वििमाकिथणजन्य बल : 
 

षा = 
च 

ष [३] ज्या ಗ 
 
या तीन बलाांच्या फलरूप बलाइतका असतो. 
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म्हणजेि, एकूण प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािे घटक पडतात ते असे : दा’प्र, दा’’प्र आवण षा. 
स्पशथपृष्ठाच्या सांदभात त्याांच्या वदशा ि स्र्ाने आपणाांस माहीत झाली आहेत. स्पशथपृष्ठािरील त्याांिी स्र्ाने 
आकृती ३१ अ मध्ये दाखविली आहेत. वजच्यािर अवधभार नाही, अशा समाकिथणहीन मृवत्तकेच्या बाबतीत 
दा’प्र आवण षा याांिी मूल्ये शनू्य होतात, आवण दा’’प्र म्हणजेि एकूण प्रवतयोगी मवृत्तकादाब दाप्र ठरतो. 

 
दा’प्र आवण षा या बलाांिी महत्ता स्पशथपृष्ठाच्या उांिीच्या सरळ प्रमाणात िाढते, आवण दा’’प्र िे मूल्य 

उांिीच्या िगाच्या प्रमाणात िाढते. आकृती ३१ आ पाहा. स्पशथपृष्ठाच्या तळाजिळील कडेतून वनघणाऱ्या 
घसरपृष्ठािरून मृवत्तकेिा कातथवनक उच्छेद होतो. दा’प्र च्या मूल्यामध्ये मृवत्तकेच्या घनतेिा समािशे झालेला 
नाही. तेव्हा समाकिथणजन्य विरोध आवण अवधभाराच्या िजनामुळे उद्भिणारा घिथणजन्य विरोध याांिर मात 
करण्यासाठी एकूण प्रवतयोगी मृवत्तकादाबामधील जो भाग कारणी लागतो, तो म्हणजे हे बल होय. तेव्हा 
मृवत्तकेिी घनता शून्यमूल्य झाल्यास वििवक्षत घसरपृष्ठािरून घसरण घडिनू आणण्यासाठी लागणाऱ्या दाप्र 

या बलािे मूल्य दा’प्र असे होईल. याउलट, घनता = घ असून समाकिथण आवण अवधभार नसतील, तर हेि 
बल दा’’प्र इतके होईल. 

 
एकूण प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा लांबवदक् घटक असा आहे : 
 

दाप्रल = दा’प्रल + दा’’प्रल =  
ि 

(समृप्रस + भमृप्रभ) + 
१ 

घच² 
मृप्रघ 

[४] ज्या ಗ २ ज्या ಗ 
 
आकृती ३१ अ मध्ये गरन या रेिेने घसरपृष्ठ दाखविले आहे. घसरू पाहणाऱ्या खांडाच्या 

माथ्याकडील मन या पृष्ठािर  हा समप्रमाणात वितवरत असलेला अवधभार कारक आहे. 
दाप्रस या एकूण प्रवतयोगी मवृत्तकादाबािी फोड दा’प्र, दा’’प्र आवण षा या घटकाांत करण्यासाठी मगरन या 
खांडाच्या समतोलासाठी आिश्यक असणारी लक्षणे आपण वििारात घेऊ. त्यािे िजन व असून त्यािर 
पुढील बले कारक आहेत. (१) भा हा अवधभार (२) गरन िरील सामृ हे समाकिथणजन्य बल ि कभतीिरील 
षा हे वििमाकिथणजन्य बल या दोहोंिे फलरूप बल सा (३) ⅾब या खांडशः वमळणाऱ्या प्रवतवक्रयाांिे फलरूप 
बल ब; (आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे गरन या घसरपृष्ठाच्या प्रत्येक कबदुस्र्ानी ⅾब ही प्रवतवक्रया लांबाशी ಖ 
कोन करते) आवण (४) स्पशथपृष्ठािरील लांबाशी ಕ कोन करणारी दा’प्र, आवण दा’’प्र ही बले. समतोल 
साधण्यासाठी या सिथ बलाांिी बलप्रवतमा (आकृती ३१ इ) बांवदस्त असणे आिश्यक आहे. बलप्रवतमेमध्ये 
दाखविलेल्या बलाांपकैी भा आवण सा ही बले (एकेरी रेिा) स्पशथपृष्ठाच्या उांिीच्या सरळ प्रमाणात िाढतात 
आवण व हे बल (दुहेरी रेिा) उांिीच्या िगाच्या प्रमाणात िाढते. दा’प्र आवण दा’’प्र या बलाांिी बेरीज छथ या 
अांतराने दाखविली आहे. दा’प्र हे बल भा आवण सा या बलाांसमिते येणारे आहे आवण ते च च्या सरळ 
प्रमाणात िाढते. दुसरे बल, दा’’प्र हे ि समिते येणारे आहे. पवहले बल ठरविण्यासाठी मृवत्तकेिी घनता शनू्य 
आहे म्हणजे व = ॰ आहे, असे गृहीत धरून आपण बलप्रवतमा काढू. ⅾब या खांडशः वमळणाऱ्या प्रवतवक्रया 
घसरपृष्ठाच्या लां बाशी प्रत्येक कबदुस्र्ानी ಖ कोन करतात, या लक्षणाशी सुसांगत राहून ब’ या प्रवतवक्रयेिी 
वदशा वमळते. य मधून ब’ च्या वदशलेा समाांतर रेिा काढून आपल्याला छळयश ही बलप्रवतमा वमळते. तेर्ील 
छश ही लाांबी म्हणजे दा’प्र या बलािे मूल्य होय. या बलािा कारककबदू गम या स्पशथपषृ्ठाच्या मध्यकबदूजिळ 
असतो. दा’’प्र हे बल थश या लाांबीने दाखविले आहे. हे बल स्ितांत्रपणे ठरविण्यासाठी, आपण स, ष आवण भ 
या सिांिे मूल्य शनू्य आहे असे गृहीत धरून दुसरी बलप्रवतमा काढू. त्या प्रवतमेतील ब’’ िी वदशा ब’ साठी 
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केलेली कृती करून ठरविता येते. या वदशलेा जथ ही रेिा समाांतर काढून आवण छथ या रेिेला यध ही रेिा 
समाांतर काढून आपल्याला यजध ही बलप्रवतमा प्राप्त होते. दा’’प्र हे बल यध या लाांबीइतके आहे आवण ही 
लाांबी थश इतकी आहे (आकृती पाहा). ब’ आवण ब’’ या दोन बलाांिी भौमवतक बेरीज म्हणजेि ब ही एकूण 
प्रवतवक्रया होय. 

 
या सिथ विश्लेिणातून पुढील वनष्ट्किथ वनघतो. स ककिा भ याांपैकी कुणािेही मूल्य शून्याहून अवधक 

असेल, तर प्रवतयोगी मृवत्तकादाब ठरविण्यािी कृती दोन टप्प्याांत करािी लागते. पवहला टप्पा मृवत्तकेच्या 
घ या घनतेिे मूल्य शनू्य आहे या गृहीतािर आधावरत आहे. या कृतीतून मवृत्तकादाबािा दा’प्र हा घटक प्राप्त 
होतो. या घटकािा कारककबदू स्पशथपृष्ठाच्या मध्यकबदूच्या वठकाणी असतो. दुसऱ्या टप्प्यातील कृती स, ष 
आवण भ याांिी मूल्ये शून्य आहेत, या गृहीतािर आधावरत आहे; आवण तीतून प्राप्त झालेल्या दा’’प्र या 
घटकािा कारककबदू स्पशथपषृ्ठाच्या तळापासून ि / ३ या उांिीिर स्स्र्त असतो. 

 
समीकरण २६ (२) च्या आधारे प्रवतयोगी मृवत्तकादाबाच्या कारककबदूिे स्र्ान अवधक अिूकपणे 

वनवित करता येते. घसरू पाहणारा सांपूणथ खांड नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त जाईल, अशी विरूपत्िलक्षणे 
असतील, तर समाकिथण असो िा नसो, हे समीकरण उदु्यक्त आवण प्रवतयोगी अशा दोन्ही मृवत्तकादाबाांच्या 
बाबतीत लागू पडते. तर्ावप आकृती ३१ मध्ये स्पष्ट केलेल्या कृतीत समाविष्ट होणारी िूक इतकी काही 
महत्त्िािी नसते की, तीमुळे अवधक अिूक उत्तर वमळविण्यासाठी करािा लागणारा खटाटोप समर्थनीय 
ठरािा. 

 
पुढे येणाऱ्या ३८ ते ४० या पवरच्छेदाांत आदशथ समाकिथणहीन मृवत्तकाांिर अवधभार नसताना 

वमळणाऱ्या प्रवतयोगी दाबािा ऊहापोह केला आहे. प्रवतयोगी मवृत्तकादाब ठरविण्यािे तांत्र िािकाांस 
समजाि ेअसा उदे्दश त्यामागे आहे. समाकिथणयुक्त मृवत्तकेिर अवधभार ठेिला असता वमळणारा प्रवतयोगी 
दाब, ही सािथवत्रक समस्या पवरच्छेद ४१ मध्ये माांडली जाईल. 

 
३८. आदिय िालुकेच्या प्रणियोगी दाबाणिषयीचा कूलोमप्रिीि णसद्धांि : 
गम या सरळपृष्ठाच्या सावन्नध्यात असलेल्या सरळ भपूृष्ठाच्या िालुकाराशीिा उभा छेद आकृती ३२ अ मध्ये 
दाखविला आहे. पवरच्छेद ३६ मध्ये विवदत केलेल्या लक्षणाांिी पूतथता होत असेल, तर ख खोलीिर येणाऱ्या 
प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा लांबवदक् घटक पुढील समीकरणाने ठरविता येतो. 

 
दप्रल = घ ख मृप्र १५ (३) 

 
येरे् मृप्र हा प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा गुणाांक आहे. मृवत्तकादाब स्पशथपृष्ठािरील लांबाशी ಕ कोन करीत 
असल्यामुळे समीकरण १५ (३) िा अिलांब करून आपल्याला दाप्र हा एकूण प्रवतयोगी मृवत्तकादाब पुढील 
समीकरणाने प्राप्त होतो. 
    च       

दाप्र = दाप्रल = १ ∫ दप्रल dख 
= 

१ घ च² मृप्र [१] कोज्या ಕ कोज्या ಕ ° ज्या ಗ २ ज्यो ಗ कोज्या ಕ 
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तदनुिांवगक घसरपृष्ठ म्हणजे स्पशथपृष्ठाच्या तळाच्या कडेतून वनघणारे एक सरळ पृष्ठ असते. 
आकृती ३२ अ पाहा. या सुकरतादायी गृहीतािा आधार घेऊन आदशथ िालुकेिा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब 
कूलोमने गवणतवसद्ध केला (१७७६). तळाच्या कडेपासून घेतलेले एक घसरपृष्ठ गन₁ या रेिेने दाखविले 
आहे. गमन₁ या खांडािर पढुील बले कारक आहेत. स्ितःिे िजन व₁, गन₁ पृष्ठािरील लांबाशी ಖ कोन 
करणारी प्रवतवक्रया ब₁ आवण गम या स्पशथपृष्ठािरील लां बाशी ಕ कोन करणारे पाश्वीय बल दा₁. आकृती ३२ 
आ मध्ये दाखविलेली तदनुिांवगक बलप्रवतमा बांवदस्त असली पावहजे, या अटीिी पूतथता केली असता दा₁ या 
बलािी महत्ता वमळते. दा₁ हा पाश्वीय दाब ज्यािळेी लघुतम म्हणजे दाप्र या मूल्यािा असतो, त्या िळेी गन 
(आकृतीत न दाखविलेल्या) या पृष्ठािरून घसरण होते. दाप्र िे मूल्य कूलोमने विश्लेिणात्मक पद्धतीने 
ठरविले. समीकरण १ मध्ये दाप्र ऐिजी कूलोमिे प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािे समीकरण वनयोवजत केले आवण 
मृप्र या प्रवतयोगी मृवत्तकादाबाच्या गुणाांकासाठी ते सोडविले, तर पुढील मूल्य वमळते. 
 

 
आकृिी ३२ : (अ आवण आ) िालुकेच्या प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा कूलोमप्रणीत वसद्धाांत ज्याांिर आधावरत 
आहे, ती गृहीते स्पष्ट करणाऱ्या रेखाकृती (इ) ಕ, ಖ आवण कूलोमप्रणीत प्रवतयोगी मृवत्तकादाबगुणाांक मृप्र 

याांतील सांबांध. 
 

मृप्र = 
ज्या² (ಗ − ಖ) कोज्या ಕ  

ज्या ಗ ज्या (ಗ + ಕ) [ १ − √ ज्या (ಕ + ಖ) ज्या (ಖ + ಇ) ] ² [२]  ज्या (ಕ + ಗ) ज्या (ಗ + ಇ) 
 
ಇ आवण ಕ याांिी मूल्ये धन असोत ककिा ऋण असोत, दोन्ही उदाहरणाांत हे समीकरण लागू पडते. 
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आकृती ३२ इ मधील आलेखाांत कभतघिथणािा कोन कोटीमूल्याांनी आवण मृप्र हा गुणाांक 
भजुामलू्याांनी दाखविला आहे. मृप्र म्हणजे उभ्या स्पशथपृष्ठामागील समतल भपूृष्ठाच्या िालुकाराशीच्या 
प्रवतयोगी दाबािा गुणाांक आहे. ಖ च्या वनरवनराळ्या मूल्याांच्या सांदभात मृप्र िे मूल्य + ಕ च्या मूल्यानुसार 
कसे बदलते ते या आलेखाांनी दाखविले आहे. त्याांिरून असे वदसते की, ಖ ला एक वििवक्षत मूल्य ठेिनू ಕ 
िे मूल्य िाढवित नेले, तर त्यानुसार मृप्र च्या मूल्यात त्िरेने िाढ होते. 

 
कुलमान (पवरच्छेद २४) आवण एांगेसेर (पवरच्छेद २५) याांनी रूढ केलेल्या आलेखात्माक कृती 

समाकिथणहीन मृवत्तकेिा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब ठरविण्यासाठी िापरल्या, तर गउ या उताररेिेने (आकृती 
२० इ, २० ई आवण २१ अ) केलेला ಖ हा कोन गम च्या बाजूस न घेता विरुद्ध वदशसे घ्यािा लागतो. इतर 
कृती तशीि राहते. या कृतींिा येरे् केलेला उपयोग योग्य आहे, हे केिळ भौवमवतक वििरणाने प्रस्र्ावपत 
करता येते. 

 
ಖ = ಕ = ३०°, ಇ = ० (समतल पृष्ठािे भरण) आवण ಗ = ९०° (उभ्या पाठीिी कभत) अशी 

पवरस्स्र्ती असेल, तर असे आढळून आलेले आहे की, काटेकोर वसद्धाांतानुसार (पवरच्छेद १५ आवण 
आकृती १४ उ) ठरविलेल्या प्रवतयोगी मवृत्तकादाबािे मूल्य, समीकरण २ िा अिलांब करून ठरविलेल्या 
त्याि पवरस्स्र्तीतील कूलोमप्रणीत मूल्यापेक्षा ३० टक्क्याांहून कमी असते. ही िूक असुरवक्षततेला 
कारणीभतू होणारी आहे आवण मृवत्तकादाबाविियी नुसते स्रू्ल अनुमान कराियािे झाले, तरीही ती फारि 
मोठी ठरते. परांतु ಕ िे मूल्य घटत गेल्यास ही िकू त्िरेने कमी होत जाते आवण ಕ = ० असल्यास 
कूलोमप्रणीत मूल्य पढुील काटेकोर मूल्याइतकेि होते. 

 

दाप्र =  
१ घ च² ण =  १ घ च² स्प² (४५° + ಖ/२) = १४ (२) २ २ 

 
ಕ िे मूल्य मोठे असताना कूलोमच्या पद्धतीत उद्भिणारी िूक अवतवरक्त प्रमाणात असण्यािे कारण 

हे आहे की, घसरपृष्ठ स्रू्लमानाने सुद्धा सरळ असत नाही (उदा. आकृती १४ उ मधील गन); परांतु ಕ िे 
मूल्य जसे कमी होत जाते, तशी गन िी िक्रता झपायाने कमी होते; आवण ಕ = ० झाल्यािर गन हे पृष्ठ 
पूणथतः सरळ होते. ಕ िे मूल्य ಖ/३ हून लहान असल्यास प्रत्यक्षातील घसरपृष्ठ आवण कूलोमप्रणीत सरळ 
पृष्ठ याांत फारि र्ोडा फरक असतो; आवण कूलोमच्या समीकरणािा अिलांब करून त्या पवरस्स्र्तीतील 
प्रवतयोगी मृवत्तकादाब ठरविता येतो. याउलट, ಕ िे मलू्य जर ಖ/३ पेक्षा मोठे असेल, तर घसरपृष्ठािी 
िक्रता वििारात घेणाऱ्या एखाद्या सुलभ कृतीिा अिलांब करून आदशथ िालुकेिा प्रवतयोगी दाब ठरविणे 
आपल्याला भाग पडते. लघुगणकीय िक्रािर आधारलेली पद्धत (ओहदे १९३८) आवण घिथणितुथळािर 
आधारलेली पद्धत (के्र १९३६) या अशा पद्धती होत. या दोन्ही पद्धती समाकिथणगुणी मृवत्तकेच्या बाबतीतही 
लागू पडतात. 
 
३९. लघुगिकीय िक्राची पद्धि : 
आकृती ३३ अ मध्ये समतल भपूृष्ठाच्या समाकिथणहीन मृवत्तकाराशीला आधार देणाऱ्या विरेबांदी कभतीिा छेद 
दाखविला आहे. गम हे स्पशथपृष्ठ सरळ आहे. कभत मृवत्तकाराशीकडे रेटली जात आहे. पवरच्छेद ३६ मध्ये 
विशद केल्याप्रमाणे गन हे घसरपृष्ठ, गर हा िक्र भाग रन हा सरळ भाग याांनी वसद्ध होते. रन हा भाग 
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वक्षवतजाशी ४५° − ಖ/२ एिढा कोन करतो. र हा कबदू वक्षवतजाशी ४५° − ಖ/२ कोन करून खाली 
उतरणाऱ्या मत या रेिेिरही आहे. र िे वनवित स्र्ान अद्याप ज्ञात नसल्यामुळे मत या रेिेिरील र₁ या 
कोणत्याही कबदूतून जाणारे एक घसरपृष्ठ आपण तात्पुरते वििारात घेऊ. मर₁न₁ या वत्रकोणी 
मृवत्तकाखांडातील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती रॅन वकन प्रणीत प्रवतयोगी अिस्रे्त असलेल्या एखाद्या अपारप्राय 
राशीतील पवरस्स्र्तीसारखी असेल. ह्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिे िणथन पूिीि केलेले आहे (पवरच्छेद १० 
पाहा). तेरे् उभ्या छेदािरील कातथवनक प्रवतबले शून्य मूल्यािी असतात म्हणनू र₁झ₁ या उभ्या छेदािरील 
दार₁ हा प्रवतयोगी मवृत्तकादाब आडिा असेल ि तो २चर₁/३ या खोलीिर कारक होईल. त्यािे मूल्य पुढील 
प्रमाणे असेल. 

 

 
आकृिी ३३ : िालुकेिा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब ठरविण्यािी लघुगणकीय िक्रािी पद्धत. [आकृती ३३ (अ) मध्ये 

‘ल/२’ हे ‘ल२’ असे िािाि]े 
 

दार₁= १ घच²र₁ स्प² (४५° + ಖ/२) = १ घच²२₁ण [१] २ २ 
 
नांतर आपण असे गृहीत धरू की, घसरपृष्ठािा गर₁ हा िक्र भाग म्हणजे लघुगणकीय िक्र असून 

त्यािे समीकरण पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

त्र = त्र ॰ ϵ ಠस्पಖ [२] 
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त्यािा नावभकबदू उ₁ हा मर₁ या रेिेिर स्स्र्त आहे. या समीकरणामध्ये त्र म्हणजे उ₁ग या सवदशाशी ಠ कोन 
(वत्रज्यकाांमध्ये व्यक्तविलेले मूल्य) करणाऱ्या उ₁फ या कोणत्याही सवदशािी लाांबी आहे आवण त्र॰ = उ₁ग 
म्हणजे ಠ = ॰ असताना वमळणारी सवदशािी लाांबी आहे. लघुगणकीय िक्राच्या उ₁ या नावभकबदूतून 
वनघणारा प्रत्येक सवदश िक्राला छेदताना तेर्ील स्पशथरेिेशी ९०° − ಖ एिढा कोन करतो (आकृती ३३ अ 
पाहा). नावभकबदू मत रेिेिर स्स्र्त असल्यामुळे समीकरण २ ने व्यक्त होणारी िक्ररेिा कसलाही तुटकपणा 
न येता र₁न₁ या सरळ रेिेस जाऊन वमळते. त्यािप्रमाणे घसरपृष्ठाच्या िक्र विभागातील फ या कोणत्याही 
कबदुस्र्ानी असणारी ⅾब ही प्रवतवक्रया तेर्ील लां बाशी ಖ कोन करते; म्हणजेि िक्राच्या स्पशथरेिेशी ९०° − ಖ 
कोन करते. ही वदशा आवण उ₁फ या सवदशािी वदशा एकि असतात. म्हणून गर₁ या िक्रविभागािरील ब₁ 
ही एकूण प्रवतवक्रयासुद्धा उ₁ या नावभकबदूतून जाते. 

 
राशीच्या भपूृष्ठािर अवधभार नसल्यामुळे आवण समाकिथणािे मूल्य शनू्य गृहीत धरल्यामुळे गम या 

पृष्ठािरील प्रवतयोगी मवृत्तकादाबािा कारककबदू ग पासून च/३ उांिीिर स्स्र्त असतो (पवरच्छेद ३७ पाहा). 
 
गमर₁झ₁ (आकृती ३३ अ) या मवृत्तकाखांडािर पुढील बले कारक आहेत स्ितःिे िजन व₁, आडि े

बल दार₁, विरेबांदी कभतीच्यािारे लािलेले बल दा₁ आवण िक्राच्या उ₁ या नावभकबदूतून जाणारी प्रवतवक्रया 
ब₁. या सिथ बलव्यूहािा समतोल साधण्यासाठी िक्राच्या उ₁ या नावभकबदूभोिती घेतलेल्या सिथ पवरबलाांिी 
बेरीज शनू्य असली पावहजे. ही पवरबले खालीलप्रमाणे आहेत. 

 
दा₁ल₁ = दा₁ िे उ₁ भोितीिे पवरबल आवण 
 
प₁, प₂ ...पछ = इतर सिथ बलाांिी उ₁ भोितीिी पवरबले. ज्याअर्ी ब₁ हे बल उ₁ मधून जाते, 

त्याअर्ी : 
 
 छ  

दा₁ ल₁ + ∑ = दा₁ ल₁ + ि₁ ल₂ + दार₁ ल₃ = ० 
 ₁  
म्हणून 
 
  छ     

दा₁ = − १ ∑ पछ = − १ (व₁ ल₂ + दार₁ ल₃) [३] ल₁ ₁ ल₁ 
 

आकृती ३३ आ मध्ये दाखविलेल्या बलप्रवतमेच्या साहाय्याने ही समस्या आलेखपद्धतीने 
सुद्धा सोडविता येते. बलप्रवतमेतील ब₁ या बलािी वदशा वनवित करण्यासाठी आपण आकृती ३३ 
आ मधील व₁ हे िजन आवण दार₁ हे बल याांिा सांयोग करून फलरूप बल ट₁ वमळि.ू आकृती ३३ 
अ मध्ये हे फलरूप बल दार₁ आवण व₁ याांच्या ष₁ या छेदनकबदूतूनि गेले पावहजे. ते दा₁ या बलास 
ष₂ कबदूत छेदते. समतोल साधण्यासाठी ब₁ हे बलही याि कबदूतून जाणे आिश्यक आहे. िर 
विवदत केल्याप्रमाणे ते िक्राच्या उ₁ या नावभकबदूतूनही गेले पावहजे. म्हणजे आता ब₁ िी वदशा 
आपल्याला कळली, तेव्हा आकृती ३३ आ मध्ये दाखविलेली बलप्रवतमा आपल्याला  



 

अनुक्रमणिका 

(आकृती ३३ अ) आवण  (आकृती ३३ अ) काढून पुरी करता येणे शक्य आहे. अशा प्रकारे 
गर₁न₁ या पृष्ठािर घसरण घडिनू आणण्यासाठी आिश्यक असलेल्या दा₁ या बलािी महत्ता 
आपल्याला प्राप्त होते. 
 
यापढुील पायरी म्हणजे ग मधून जाणाऱ्या आवण मत या रेिेला र₂, र₃, इ॰ वनरवनराळ्या कबदूत 

छेदणाऱ्या इतर िक्राांिे असेि गवणत माांडणे ही होय. दा₁, दा₂, दा₃ इत्यादी, ही त्याांतून वमळणारी मूल्ये झ₁ 
इत्यादी कबदूांच्या िर कोटी म्हणून झ₁ळ₁ इत्यादींप्रमाणे स्स्र्त करून आकृती ३३ अ मध्ये दाखविलेला आ 
हा आलेख प्राप्त होतो. त्यातून वमळणाऱ्या दाप्र या लघुतम मूल्याशी सांगत असलेल्या घसरपृष्ठािरून 
प्रत्यक्षात घसरण घडून येते. दाप्र हे लघुतम मूल्य झळ या अांतराने दाखविले आहे. हे घसरपृष्ठ आवण मत ही 
रेिा याांिा २ हा सांपात कबदू झ मधून जाणाऱ्या उभ्या रेिेिर स्स्र्त आहे. घसरपृष्ठािा सरळ भाग भपूृष्ठाशी 
४५°−ಖ/२ एिढा कोन करतो आहे. 

 
िर िर्मणलेली कृती अिलां वबल्यामुळे होणारी िकू फार तर सुमारे ३ टके्क असते. अर्ाति ती क्षलु्लक 

मानता येईल. आकृतीत  ही तुटक रेिा म्हणजे याि उदाहरणात कूलोम वसद्धाांतानुसार वमळणारे 
घसरपृष्ठ आहे. कूलोमप्रणीत  या खांडाच्या माथ्यािी  ही रुां दी  या अांतरापेक्षा काहीशी मोठी 
आहे. 

 
कालापव्यय न करता अशा समस्या सोडिाियाच्या असतील, तर आकृती ३३ इ मध्ये 

दाखविल्याप्रमाणे समीकरण २ ने व्यक्त होणारा लघुगणकीय िक्र एका पुठ्ठ्ठ्यािर काढा. त्यासाठी 
त्र॰ िे योग्य असे मूल्य वनिडले पावहजे. नांतर िक्रालेखानुसार कापून वमळणारा तुकडा एक सािा 
म्हणून िापरा. अशा िक्रालेखाच्या भौवमवतक गुणधमामुळे कोणताही सवदश उदाहरणार्थ, त्र॰ 
(आकृती ३३ इ) हा आरांभािा सवदश मानता येतो. फक्त त्यासाठी ಠ हा कोन या सवदशापासून 
मोजलेला असािा. ग मधून जाणारा िक्रालेख काढण्यासाठी साच्यािा उ हा नावभकबदू मत 
(आकृती ३३ अ) रेिेच्या उ₁ या अशा एका कबदूिर ठेिा की, उपरोक्त सािा उ₁ भोिती वफरविला 
असता त्यािी िक्र कड ग मधून जाईल. नांतर या िक्र कडेला धरून ग पासून मत रेिेपयंत रेिा 
काढा म्हणजे र₁ हा कबदू प्राप्त होईल. र₁न ₁ही रेिा िक्रास र₁ येरे् स्पशथरेिेप्रमाणे असून ती 
वक्षवतजाशी ४५° − ಖ/२ कोन करून िर जाईल. याि पद्धतीने मत या रेिेिर ज्याांिे उ₁, उ₂, उ₃ 
इत्यादी नावभकबदू वनरवनराळ्या वठकाणी स्स्र्त आहेत, अशा अनेक िक्र रेिा आपल्याला काढता 
येतील. गर₁न₁ या गृहीत धरलेल्या घसरपृष्ठाच्या गर₁ या िक्र विभागाच्या िरच्या अांगास स्स्र्त 
असलेल्या मवृत्तकेिे िजन म्हणजे गमर₁झ₁ या आकृतीिे िजन होय. ही आकृती मर₁झ₁ आवण 
उ₁गम हे दोन वत्रकोण ि उ₁गर₁ हा िक्र खांड वमळून वसद्ध होते. िक्र खांडािे के्षत्रफळ पुढील 
समीकरणाने वमळते. 

 
 ಠ₁    

[४] 
आ = 

∫ ½त्र² d ಠ = त्र² (∈² ಠ₁ स्प ಖ − १) ₀ ४ स्प ಖ 
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पाश्वीय दाब ज्याच्यािर कारक आहे, अशा मृवत्तकाराशीिे पृष्ठ आकृती ३३ ई मध्ये दाखविल्याप्रमाणे 
वक्षवतजाशी ಇ कोन करीत असेल, तर मत ही रेिा ि घसरपृष्ठािा र₁न₁ हा सरळ भाग याांच्या 
भपूृष्ठसांदभातील वदशा, ज्यािा पृष्ठभाग वक्षवतजाशी ಇ कोन करणारा आहे, अशा अपारप्राय मृवत्तकाराशीतील 
घसरपृष्ठाांच्या वदशाांप्रमाणे असतात. या वदशा ठरविण्यािी कृती पवरच्छेद १० मध्ये िर्मणली आहे आवण 
आकृती ९ ई मध्ये दाखविली आहे. मर₁न₁ या वत्रकोणाकारी के्षत्रातील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती, हा वत्रकोण 
म्हणजे आकृती ९ ई मध्ये दाखविलेल्या अपारप्राय राशीिाि जणू एक भाग आहे, अशी असते. 
बलविज्ञानातील वनयमाांनुसार कातथवनक पृष्ठाांतील कोन दुभागणाऱ्या र₁झ₁ सारख्या कोणत्याही छेदािरील 
कातथवनक प्रवतबलाांिे मूल्य शून्य असते. म्हणनू दार₁ हा मृवत्तकादाब (आकृती ३३ ई) मर₁न₁या कोनास 
दुभागणाऱ्या र₁झ₁ या पृष्ठािर लां बवदशते कारक होतो. या दाबािी महत्ता पवरच्छेद १० ि आकृती ९ आ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे मोह रच्या रेखाकृतीच्या साहाय्याने ठरविता येते. उरलेली कृती मघाशी िर िर्मणलेल्या 
कृतीसारखीि असते. 
 
४०. घषयिििुयळाची पद्धि : 
या पद्धतीिा अिलांब करताना आपण असे गृहीत धरतो की, घसरपृष्ठािा िक्र भाग म्हणजे ितुथळािा िाप 
आहे. आकृती ३४ अ मध्ये गन या घसरपृष्ठापैकी त्र₁ वत्रज्येच्या ितुथळािा गर₁ हा िाप तुटकपणा न येता, 
र₁न या सरळ भागाला वमळतो. या ितुथळािा मध्यकबदू मर₁ शी ಖ कोन करून काढलेल्या रेिेिर असून 
त्यािे र₁ पासूनिे अांतर उ₁र₁ = उ₁ग इतके आहे. िक्र भागाच्या फ या कोणत्याही कबदुस्र्ानािी ब ही 
खांडशः प्रवतवक्रया ळघ या ितुथळास स्पशूथन जाते. ळघ हे ितुथळ आवण गर₁ हा िक्र भाग, ज्या ितुथळािा िाप 
आहे ते, ही दोन्ही ितुथळे समकें द्र आहेत. ळघ या ितुथळािी त्रघ ही वत्रज्या त्र₁ ज्या ಖ इतकी आहे. या 
ितुथळास घिथणितुथळ म्हणतात. ब₁ ही फलरूप प्रवतवक्रयादेखील या ितुथळास स्पशथरेिेसमान असते, असे 
स्रू्लमानाने म्हणता येईल. या विधानाच्या यर्ार्थतेसाठी या पद्धतीत कराियाच्या सुधारणेिा वििार पुढे 
केलेला आहे. दा₁ हे बल ठरविण्यासाठी बलप्रवतमेत दाखविल्याप्रमाणे (आकृती ३४ आ) व₁ आवण दार₁ या 
बलाांिी बेरीज करून आपण फलरूप बल ट₁ वमळि.ू आकृती ३४ अ मध्ये हे फलरूप बल दार₁ आवण व₁ 
याांच्या ष₁ या छेदनकबदूतून जाियास हि.े पुढे ते बल दा₁ या बलास ष₂ या कबदूत छेदते. समतोल 
साधण्यासाठी ब₁ ही प्रवतवक्रया ष₂ या छेदनकबदूतूनि जाियास हिी. ज्याअर्ी ळघ या घिथणितुथळाला ही 
प्रवतवक्रया स्पशथरेिेित् असली पावहजे असे गृहीत धरले आहे, त्याअर्ी वतिे स्र्ान आकृती ३४ आ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे असले पावहजे. ब₁ िी वदशा कळल्यामुळे दा₁ हे बल आकृती ३४ आ मधील 
बलप्रवतमेिरून ठरविता येते. घसरण घडिनू आणण्यास आिश्यक असलेले पाश्वीय दाबािे दाप्र हे लघुतम 
मूल्य आकृती ३३ अ मधील आ या आलेखासारखा आलेख काढून वनवित करता येते. त्यासाठी ग मधून 
आणखी काही ितुथळे घेऊन हीि आकडेमोड पनु्हा करािी लागते. या आकडेमोडीतून वमळणारी दा₁, दा₂ ि 
दा₃ ही मूल्ये भपूृष्ठ दाखविणाऱ्या समतल रेिेपासून कोटीमूल्याांप्रमाणे स्स्र्त केली म्हणजे हा आलेख 
वमळतो. 

 
घिथणितुथळ पद्धतीिा अिलांब केल्यामुळे होणारी अवतशय महत्त्िािी िूक, घिथणितुथळाला 

ब₁ ही प्रवतवक्रया (आकृती ३४ अ) स्पशथरेिेित् असते, या गृहीतामुळे वनमाण होते. प्रत्यक्षात ब₁ ही 
फलरूप प्रवतवक्रया त्रघ हून मोठ्या अशा त्र’घ वत्रज्येस ितुथळास स्पशूथन जाते. हे बल त्र’घ > त्रघ 
वत्रज्येच्या ितुथळास स्पशथरेिेित् असेल, तर त्यािा बलप्रवतमेिरील कोन (आकृती ३४ आ) लहान 
होतो आवण दा₁ िे मूल्य िाढते. अर्ाति त्र’घ = त्रघ गृहीत धरल्यामुळे होणारी िूक सुरवक्षततेत भर 
टाकते. 
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(त्र’घ − त्रघ) /त्रघ या गुणोत्तरािे मूल्य दोन गोष्टींिर अिलांबून असते, त्या अशा : (१) ಠ₁ 
ह्या कें द्रस्र् कोनािे मूल्य आवण (२) घसरपृष्ठाच्या भागािरील (आ॰ ३४ अ मधीर गर₁) लांबवदक् 
दाबािे वितरण. साधारणतः समप्रमाणातील वितरण आवण ‘ज्या’ आलेखासारखे वितरण या दोन 
प्रकाराांच्या दरम्यान हे वितरण असते. ‘ज्या’ आलेखासारख्या वितरणात, छेदाच्या दोन्ही टोकाांस 
शून्य दाब आवण कें द्रीय कोन ಠ = ಠ₁/२ असतो त्या वठकाणी महत्तम दाब असतो. आकृती ३४ इ 
मध्ये या दोन्ही दाबवितरणाांच्या बाबतीतील १००/ त्र’घ − त्रघ / त्रघ िी मूल्ये आवण ಠ₁ या कोनािी 
मूल्ये (० ते १२०° पयंत) याांतील सांबांध दाखविला आहे (टेलर १९३७). आकृती ३३ ि ३४ याांमध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे विरेबांदी कभत मृवत्तकाराशीला रेटीत असेल, तर घसरपृष्ठाच्या िक्र भागािरील 
लां बवदक् दाबािे वितरण बरेिसे समप्रमाण असते आवण कें द्रस्र् कोन ९०° पेक्षा क्वविति मोठा 
असतो. आकृती ३४ अ मधील घसरपृष्ठाच्या िक्र भागािा कें द्रस्र् कोन ६०° आहे. या पृष्ठािर 
लां बवदक् प्रवतबलाांिे वितरण पूणथतः समप्रमाण आहे असे गृहीत धरले, तर अ या आलेखािरून 
(आकृती ३४ इ) आपल्याला सुधारगुणाांकासाठी ४·६% असे मूल्य प्राप्त होते; म्हणून अवधक अिूक 
फवलत हि े असेल, तर ब₁ हे बल आकृती ३४ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे त्रघ वत्रज्येच्या 
घिथणितुथळास स्पशथरेिा म्हणनू न काढता १·०४६ त्रघ वत्रज्येच्या ितुथळास स्पशथरेिा म्हणून काढले 
पावहजे. 

 

 
आकृिी ३४ : (अ ि आ) िालुकेिा प्रवतयोगी दाब ठरविण्यािी घिथण-ितुथळ पद्धत; (इ) घिथण-ितुथळ 

पद्धतीत िापराियािा सुधार-आलेख (आधार : डी. डबल्यू. टेलर). 
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सुधार-गुणाांक आलेखािा (आकृती ३४ इ) उपयोग केला असता घिथणितुथळ पद्धतीने प्राप्त होणारी 
फवलते, मागील पवरच्छेदात िर्मणलेल्या लघुगणकीय िक्र पद्धतीिा अिलांब करून प्राप्त होणाऱ्या 
फवलताांइतकीि अिूक असतात. 
 
४१. समप्रमाि णििणरि अणधभार िाहिाऱ्या समाकषयिगुिी मृणिकारािीचा प्रणियोगी मृणिकादाब : 
समाकिथणगुणी मृवत्तकाराशीिा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब ठरविण्याच्या कृती आकृती ३५ मध्ये दाखविल्या 
आहेत. खालील समीकरणाने या मवृत्तकेिा कातथवनक विरोध व्यक्त होतो. 

 
क = स + ಲ स्प ಖ ५ (१) 

 
तसेि, मृवत्तका आवण विरेबांदी बाांधकामाच्या स्पशथपृष्ठािरील कातथवनक प्रवतबले पुढीलप्रमाणे 

असतात. 
 

क = स + ಲ स्प ಖ ५ (१) 
 

दप्रत = ष + दप्रल स्पಕ 
 
येरे् ಕ हा कभतघिथणािा कोन असून ष हे कभत ि मृवत्तका याांमधील वििमाकिथण आहे. रेयािे अवधष्ठान 
म्हणजे एखादा मृवत्तकाखांड असेल, तर ष आवण ಖ िी मूल्ये कूलोम समीकरणातील स आवण ಖ याांच्या 
मूल्याांइतकीि असतात. या मृवत्तकेिी घनता घ आहे; मृवत्तकाराशीिे भपूृष्ठ समतल आहे ि त्याच्या दर 
एकाांक के्षत्रािर भ हा समप्रमाणवितवरत अवधभार आहे. 

 
पवरच्छेद ३६ मध्ये िर्मणल्याप्रमाणे घसरपृष्ठ गर₁ हा िक्र भाग आवण वक्षवतजाशी ४५° − ಖ/२ कोन 

करणारा र₁न₁ हा सरळ भाग अशा दोन भागाांिे बनलेले आहे. र₁ हा कबदू म मधून वक्षवतजाशी ४५° − ಖ/२ 
कोन करून वनघणाऱ्या मत या सरळ रेिेिर आहे. र₁ िे मत िरील स्र्ान यदृच्छया वनिडलेले आहे; कारण 
खरे स्र्ान अद्याप माहीत व्हाियािे आहे. मर₁न₁ या वत्रकोणािर खांडातील मवृत्तका रॅन वकन प्रणीत प्रवतयोगी 
अिस्रे्त आहे (पवरच्छेद १२ पाहा). अर्ाति उभ्या छेदािरील कातथवनक प्रवतबले शून्य असतील. र₁झ₁ या 
उभ्या छेदािरील (आकृती ३५ अ) लां बवदक् दाब पढुील समीकरणाने वनवित होतो. 

 

ಲप्र = २स √ ण + घ ( ख + भ ) ण १२ (५) घ 
 
येरे् ण = स्प² (४५° + ಖ/२) हे विसपथणमूल्य आहे. 

 
हा दाब दोन भागाांिा बनलेला आहे. खोलीच्या मूल्यािर अिलांबून नसणारा 
 

ಲ’प्र = २स √ ण + भ ण  
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हा एक भाग आवण 
 

ಲ’’प्र = घ ख ण 
 
हा स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे खोलीच्या सरळ प्रमाणात िाढणारा दुसरा भाग (पवरच्छेद ३७ पाहा). तेव्हा चर₁ 
उांिीच्या र₁झ₁ या छेदािरील या दोन दाबाांिी एकूण मूल्ये पुढीलप्रमाणे असतील : 

 

 
आकृिी ३५ : समाकिथणयुक्त मृवत्तकेिा प्रवतयोगी दाब ठरविण्याच्या कृती (अ आवण आ) लघुगणकीय 

िक्रािी कृती (इ) घिथण-ितुथळािी कृती. 
 

दा’र₁ = चर₁ (२स √ण + भ ण) [१] 
 
आवण 
 

दा’’र₁ =  
१ घ च² र₁ ण  [२] २ 
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दा’र₁ िा कारककबदू र₁ या कबदूपासून (आकृती ३५ अ) चर₁/२ इतक्या उांिीिर आहे आवण दा’’प्र िा 
कारककबदू र₁ पासून चर₁/३ इतक्या उांिीिर आहे. 

 
घसरपृष्ठाच्या गर₁ या िक्र भागासाठी लघुगणकीय िक्र ककिा ितुथळािा िाप घेता येईल. आकृती 

३५ अ मध्ये लघुगणकीय िक्र काढला आहे. त्यािा नावभकबदू उ₁ आहे आवण या िक्रािे समीकरण असे आहे 
: 
 

त्र = त्र₀ ∈ ಠ स्प ಖ ३९ (२) 
 

 
या िक्राच्या (आकृती ३५ आ) ⅾल या लघुखांडािर कारक असणाऱ्या स · ⅾल या समाकिथणािे स. ⅾल ज्या 
ಖ आवण स · ⅾल कोज्या ಖ असे दोन घटक पाडता येतील. याांपैकी पवहल्यािी वदशा उ₁ मधून वनघणाऱ्या 
त्र या सवदशासारखी आहे आवण दुसऱ्यािी वदशा त्या वदशसे लां बरूप आहे. िक्राच्या उ₁ या नावभकबदूभोिती 
पवहल्या घटकािे पवरबल शून्य आवण दुसऱ्यािे पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

dपस = त्र स · dल कोज्या ಖ = त्रस 
त्र dಠ 

कोज्या ಖ = सत्र² d ಠ 
कोज्या ಖ 

 

= सत्र²₀ ∈ ²ಠ स्प ಖ dಠ [३] 
 

 
म्हणून गर₁ िरील एकूण समाकिथणजन्य पवरबल पुढीलप्रमाणे आहे. 
 
 ಠ₁    

[४] 
पस₁ =  ∫ dपस = स (त्र²₁ − त्र²₀) ₀ २ स्प ಖ 

 
आकृती ३५ इ मध्ये घसरपषृ्ठाच्या िक्र भागासाठी ितुथळािा िाप घेतला आहे. त्यािी वत्रज्या त्र 

आवण त्यािा कें द्रस्र् कोन ಠ₁ आहे. या िापाच्या ⅾल या लघुखांडािर कारक असणारे स · ⅾल हे समाकिथण 
दोन घटकाांत विभागता येईल. स · ⅾल कोज्या ಇ हा एक घटक—तो गर₁ ला समाांतर आहे—आवण स · 
ⅾल ज्या ಇ हा दुसरा घटक—तो गर₁ ला लां बरूप आहे. गर₁ ला समाांतर असलेल्या घटकाांिे फलरूप बल 
गर₁ ला समाांतर असेल आवण त्यािे मूल्य पढुीलप्रमाणे असेल. 

 

  [५] 
 

गर₁ ला लां बरूप असणाऱ्या घटकाांिी बेरीज शून्य होईल. साम₁ृ या बलािे उ₁ या ितुथळकें द्राभोितीिे 
पवरबल स · ⅾल या समाकिथण बलाांच्या त्याि कबदूभोितीच्या पवरबलाांच्या बेरजेइतके असले पावहजे. तेव्हा 
साम₁ृ आवण उ₁ मधील लघुतम अांतर ल₁ असल्यास 
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म्हणजेि 
 

 
[६] 

 
गम िरील प्रवतयोगी मृवत्तकादाब ठरविण्यासाठी आता लघुगणकीय िक्राच्या ककिा घिथणितुथळाच्या 

पद्धतीिा अिलांब करून आपण पवरच्छेद ३७ च्या शिेटी विशद केल्याप्रमाणे प्रारांभ करू. प्रर्म मृवत्तकेिी 
घनता घ = ॰ आहे, असे गहृीत धरून गर₁ या पृष्ठािरून घसरण होण्यासाठी आिश्यक असलेले दा’₁ हे 
बल ठरि.ू घ = ॰ असेल, तर दा’’र₁ हे बल शून्य असते (समीकरण २). दा’₁ या बलािा कारक-कबदू गम 
च्या मध्यािर असतो, आवण हे बल त्यािरील लांबाशी ಕ कोन करते. ⅾब सारख्या खांडशः प्रवतवक्रया, 
खांडािरील लां बाशी ಖ कोन करतात. लघुगणकीय िक्रािी पद्धत िापरली (आकृती ३५ अ), तर घ = ॰ 
असताना वमळणारी फलरूप प्रवतवक्रया ब’₁ आवण स = ॰ आवण भ = ॰ असताना वमळणारी प्रवतवक्रया ब’’₁, 
या दोन्ही िक्राच्या नावभकबदूतून जातात. सिथ समाकिथणबलाांिे नावभकबदूभोितीिे एकूण पवरबल म्हणजे 
पस₁ (समीकरण ४) आवण षा या वििमाकिथणािे पवरबल याांिी बीजगवणती बेरीज होय. पयाय म्हणनू 
घिथणितुथळािी पद्धत िापरली, तर घ = ॰ असताना वमळणाऱ्या ब’₁ या बलािी वदशा वनवित करणे 
आिश्यक असते. त्यासाठी आपण साम₁ृ हे समाकिथण-बल आवण षा हे वििमाकिथण-बल याांच्याऐिजी त्याांिे 
फलरूप बल सा₁ वििारात घेऊ. नांतर हे फलरूप बल आवण दा’र₁ आवण भा₁ या बलाांिी बेरीज करू. या 
कृतीतून साम₁ृ, षा, दा’र₁ आवण भा₁ या ज्ञात बलाांिे फलरूप ट₁ प्राप्त होते (आकृतीत दाखविलेले नाही). 
ट₁ आवण दा’₁ याांच्या छेदनकबदूतून घिथणितुथळास स्पशथरेिा काढली असता ब’₁ िी वदशा प्राप्त होते. 
समीकरण ३९ (३) सारखे पवरबलविियक समीकरण माांडून (लघुगणकीय िक्रािी पद्धत) ककिा पवरच्छेद 
४० मध्ये िर्मणल्याप्रमाणे बलप्रवतमा काढून (घिथणितुथळािी पद्धत) दा’₁ या बलािी महत्ता ठरविता येते. 

 
यापढुिी कृती म्हणजे स = ॰ आवण भ = ॰ आहेत आवण मृवत्तकेिी घनता शून्य नसून घ आहे असे 

गृहीत धरणे. या गृहीतानुसार दा’र₁ (समीकरण १) हे बल शून्य होते आवण झ₁र₁ या उभ्या छेदािर केिळ 
दा’’र₁ हे बल कारक राहते. उरलेली कृती पवरच्छेद ३९ आवण ४० मध्ये िर्मणल्यासारखीि तांतोतांत असते. 
ती करून दा’’₁ िे मूल्य वमळते. 

 
वनरवनराळी घसरपृष्ठे गृहीत धरून याि कृतीिी पुनरािृत्ती केली असता, आपल्याला (दा’₁ + 

दा’’₁), (दा’₂ + दा’’₂),...(दा’छ + दा’’छ) अशा वकत्येक जोड्या प्राप्त होतील. दा’छ + दा’’छ िे मूल्य 
लघुतम असले पावहजे, या लक्षणािी पूती करील, ते प्रत्यक्षातील घसरपृष्ठ ठरते. 
 

दाप्र = दा’प्र + दा’’प्र = (दा’छ + दा’’छ) लघुतम 
 
पवरच्छेद ३९ ि ४० मध्ये िर्मणल्याप्रमाणे आलेख-पद्धतीिा अिलांब करून (दा’छ + दा’’छ) िी मूल्ये 

भपूृष्ठापासून कोटी म्हणून स्स्र्त केली असता, दाप्र हे बल ठरविता येते. दाप्रस हा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब 
म्हणजे दाप्र आवण वििमाकिथण-बल षा याांिा फलरूप दाब होय. षा हे बल स्पशथपृष्ठािर कारक असल्यामुळे 
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दाप्रस या प्रवतयोगी मवृत्तकादाबािा कारककबदू दाप्र च्या कबदूच्या वठकाणीि असतो. कभतीच्या उांिीिा 
मध्यकबदू आवण १/३ उांिीिा कबदू याांच्या दरम्यान तो असतो. 
 
४२. प्रणियोगी मृणिकादाब ठरणिण्याच्या पद्धिींचा सारािं : 
कभतीिा ಕ हा घिथणकोन ಖ / ३ पेक्षा लहान असल्यास समाकिथणहीन मवृत्तकाराशींिा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब 
समीकरण ३८ (२) ककिा त्याला पयायी असणाऱ्या आलेखपद्धतींपैकी एखादी पद्धत, याांिा अिलांब करून 
ठरविता येतो. त्यामुळे होणारी िूक असुरवक्षततेला कारणीभतू होते; परांतु वतिे मूल्य लहान असते. ಕ िी 
मूल्ये ಖ / ३ पेक्षा अवधक असल्यास घसरपृष्ठ कूलोम-वसद्धाांतानुसार सरळरेिात्मक गृहीत धरल्यामुळे 
होणारी िूक ಕ च्या िधथमान मूल्यानुसार त्िरेने िाढत जाते. अशा उदाहरणाांत पवरच्छेद ३९ आवण ४० मध्ये 
िर्मणलेल्या पद्धतींपैकी एकीिा अिलांब करािा. या पद्धतींिा अिलांब करून वमळणारी फवलते व्यिहारतः 
सारखीि असतात. समाकिथणगुणी मृवत्तकेिा प्रवतयोगी दाब मात्र लघुगणकीय-िक्रपद्धतीिा अर्िा 
घिथणितुथळ पद्धतीिा अिलांब करूनि ठरिािा. 

 
घसरपृष्ठ िक्र असते, या गृहीतािर आधावरत असणाऱ्या पद्धतींिा अिलांब केला असता, 

प्रर्मदशथनी िाटते त्यापेक्षा पुष्ट्कळि लिकर उत्तर वमळते. विक्कण मवृत्तकाांच्या प्रवतयोगी दाबािा ऊहापोह 
करताना कातथवनक विरोधािा कोन साधारणतः शून्य मानता येतो. हे गृहीत मान्य केले असता घसरपृष्ठािा 
िक्र भाग म्हणजे ितुथळािा िाप असतो ि सरळ भाग वक्षवतजाशी ४५° िा कोन करणारा असतो. 
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प्रकरि ८ 
 

भार-धारि-क्षमिा 
 
४३. व्याख्या : 
भपूृष्ठािर ककिा भिूृष्ठाखाली मयावदत के्षत्रािर भार ठेिला असता भाराक्राांत के्षत्र खिते. भार र्ोडार्ोडा 
िाढिीत नेऊन तदनुिांवगक अिसीदन मोजले असता, आपल्याला अिसीदन-आलेख प्राप्त होतो. अशा 
आलेखात दर एकाांक के्षत्रािरील भारािी मूल्ये या भजुा ि तदनुिांवगक अिसीदन या कोटी म्हणनू स्स्र्त 
केलेल्या असतात. अशा आलेखािे स्िरूप आकृती ३६ इ मध्ये दाखविलेल्या आ₁ आवण आ₂ या दोन 
आलेखाांच्या दरम्यान पडणारे असते. अिसीदन-आलेखाला आकस्स्मक रीत्या उभ्या स्पशथरेिेिे स्िरूप 
आले (आलेख आ₁), तर हा बदल आधारभमूीच्या उच्छेदािी घटना दाखवितो, असे समजले जाते. 
याऐिजी, आ₂ या आलेखात दाखविल्याप्रमाणे, अिसीदन-आलेख वतरक्या वदशनेे हळूहळू उतरत रावहला, 
तर ज्या वठकाणी आलेखािे स्िरूप उभट सरळ स्पशथरेिेसारखे होऊ लागते, त्या सुमारास आधारभमूीिा 
उच्छेद होतो, असे समजले जाते. हा समज तकथ शुद्ध नसला, तरी प्रिवलत कल्पनाांशी सुसांगत आहे. 

 

 
आकृिी ३६ : (अ) पविका पादक; (आ) दांडगोलाकृती स्तांभ; (इ) दृढ (आ₁) आवण विस्कवळत (आ₂) 

मृवत्तकाांच्या बाबतीतील एकाांक के्षत्रस्र् भार आवण अिसीदन याांतील सांबांध. 
 
भाराने व्यापलेल्या के्षत्रास धारि-के्षत्र असे म्हणतात. आधारभमूीिा उच्छेद घडिनू आणण्यास 

आिश्यक असलेल्या भारास क्राणंिकारी भार ककिा लक्ष्मि-भार ककिा एकूि भारधारिक्षमिा असे 
म्हणतात. दर एकाांक के्षत्रािरील भ ककिा भ’ (आकृती ३६ इ) या सरासरी लक्ष्मणभारास मृणिकेची भार-
धारि-क्षमिा असे म्हणतात. ही क्षमता केिळ मृवत्तकेच्या प्राकृवतक गुणधमांिरि अिलांबून असते असे 
नव्हे, तर भाराक्राांत के्षत्रािे आकारमान, त्यािा आकार आवण त्यािे भपूृष्ठसांदभात असणारे स्र्ान या 
गोष्टींिरही ती अिलांबून असते. पुढील पवरच्छेदाांतून केलेले विििेन आडव्या धारणके्षत्रािर ठेिलेल्या उभ्या 
भाराांपुरतेि मयावदत आहे. 

 
रुां दी एकसारखी असून लाांबी रुां दीच्या तुलनेत बरीि मोठी आहे, अशा पिीसारख्या आकाराच्या 

के्षत्रािर भार ठेिलेला असेल, तर त्यास पणिका-भार म्हणतात. हा प्रकार लाांबीइतकीि जिळजिळ रुां दी 
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आहे, उदाहरणार्थ : िौरस, िौकोनी ककिा ितुथळाकार, अशा के्षत्राांिर ठेिलेल्या भाराांहून अर्ाति वभन्न 
आहे. स्र्ापत्यव्यिहारात धारण-के्षत्रािर भार सांक्रवमत होतो तो पादके ककिा स्िंभ याांच्या िारे. आकृती ३६ 
अ मध्ये पादकािा छेद दाखविला आहे. रुां दीच्या मानाने ज्यािी लाांबी बरीि अवधक असते, ते पणिकापादक 
आवण ज्यािी लाांबी जिळपास रुां दीइतकीि असते, ते आसनपादक होय. स्तांभ (आकृती ३६ आ) म्हणजे 
काँक्रीट ककिा विरेबांदी बाांधकामािी दांडगोलाकृती समपाश्वथ िास्तू. वतच्या लाांबीरुां दीिी मापे डपा या वतच्या 
भपूृष्ठाखालील खोलीच्या मानाने लहान असतात. काही स्तांभाांत तळाकडच्या भागाला वछन्न शांकूसारखा 
आकार वदलेला असतो. अर्ाति अशा वठकाणी तळािे के्षत्रफळ स्तांभछेदाच्या के्षत्रफळापेक्षा अवधक असते 
(अग्रिर्मधि पद्धिीचा बकिा कंुडीयुक्ि स्िंभ). 

 
भपूृष्ठापासून पादकाच्या ककिा स्तांभाच्या तळाखाली बऱ्याि खोलीपयंत मवृत्तका समाांग आहे, असे 

पुढील विििेनात गृहीत धरलेले आहे. 
 
४४. स्िाणनक िसेच व्यापक पद्धिीचा काियणनक उच्छेद : 
पादकािारे भमूीिर भार पडण्यापूिी त्याच्या तळाला आधार देणारी भमूी स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या 
अिस्रे्त असते. त्या अिस्रे्तील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती प्रकरण १७ मध्ये िर्मणली जाईल. पादकािरील भार 
एका वििवक्षत क्राांवतकारी मूल्यापलीकडे िाढविला असता, त्याखालिी मवृत्तका क्रमाक्रमाने नम्य 
समतोलाच्या अिस्रे्त जाते. हे सांक्रमण होत असताना, पादकतळािरील मृवत्तका-प्रवतवक्रयाांिे वितरण 
आवण पादकाखालील मृवत्तकेमधील प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशा बदलत असतात. या सांक्रमणाला 
पादकतळाच्या कडाांपाशी प्रारांभ होतो आवण नांतर ते इतरत्र पसरत जाते. आकृती १२३ इ आवण आकृती 
१२३ ई पाहा. पवहल्या आकृतीत एक पविका-पादक समाांग िालुकाराशीच्या समतल पृष्ठािर ठेिलेले आहे 
ि दुसरीत त्यािा तळ भपूृष्ठापासून वििवक्षत खोलीिर आहे. मृवत्तकेिे प्राकृवतक गुणधमथ जर असे असतील 
की, मृवत्तकेिा नम्य विसपथणाने उच्छेद होण्यासाठी तत्पूिथ विकृती र्ोडीशीि असािी, तर आकृती १५ आ 
मध्ये दाखविल्याप्रमाणे नम्य समतोलािी अिस्र्ा येईपयंत पादक भमूीमध्ये खित नाही. भार आवण 
अिसीदन याांतील अशा पवरस्स्र्तीतील सांबांध, आकृती ३६ इ मधील आ₁ या ठळक आलेखाने दाखविला 
जातो. अशा उच्छोदाच्या िळेी मृवत्तका दोन्ही अांगाांस बाह्य वदशनेे सरकते. आकृती ३७ इ मधील नतप या 
रेिेने याांपैकी एका बाजूिे घसरपृष्ठ दाखविले आहे. हे पृष्ठ नत हा िक्र भाग ि तप हा सरळ भाग याांिे 
बनलेले आहे. तप हा सरळ भाग भपूृष्ठाशी ४५° − ಖ/२ एिढा कोन करतो (पवरच्छेद १६ पाहा). या 
प्रकारच्या उच्छेदास व्यापक काियणनक उच्छेद म्हणण्यात येईल. 

 
आकृती ३७ इ मध्ये दाखविलेल्या व्यापक पद्धतीच्या कातथवनक उच्छेदाच्या लक्षणाांिी 

पूतथता प्रत्यक्षात पूणथपणे कधीि होत नाही; कारण पादकतळालगतच्या मवृत्तकेिे आडव्या वदशतेील 
दमन, गतप या विभागाच्या माथ्याकडील सांपूणथ भागात नम्य समतोलािी अिस्र्ा वनमाण व्हािी 
इतके मोठे नसते. म्हणनू आकृती ३७ ई मध्ये दाखविल्याप्रमाणे उच्छेद होईल, असे अनुमान कराि े
लागते. ज्यात नम्य समतोल अिस्र्ा याियास हिी, त्या विभागािा अगदी माथ्याकडिा भाग, 
पाश्वीय दमनाच्या अपुरेपणामुळे, स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त असतानासुद्धा कातथवनक 
उच्छेद होतो, हे तेरे् दाखविले आहे. स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त असलेल्या 
िालुकाराशीला एखादे घसरपृष्ठ छेदून जाते, तेव्हा त्याने मुक्त पृष्ठाशी केलेला कोन ४५° − ಖ/२ 
पासून ९०° पयंत मूल्यािा असू शकतो. (आकृती १७ अ आवण इ ि आकृती ७० इ पाहा.) तर्ावप, 
अशाि पवरस्स्र्तीत समाकिथणगुणी मृवत्तकाांमधील घसरपृष्ठ, स्स्र्वतस्र्ापक समतोल विभागाच्या 
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सीमेशी र्ाांबते आवण मुक्तपषृ्ठाच्या आसपास कातथवनक प्रवतबलाांनी युक्त भागाऐिजी ताणयुक्त भाग 
वनमाण होऊन तुटक स्िरूपािे तडे आढळण्यािा सांभि असतो. व्यापक पद्धतीने होणाऱ्या 
कातथवनक उच्छेदाच्या विििेनात वसद्धाांत आवण सत्यस्स्र्ती याांतील हा विसांिाद दुलथ वक्षला जाईल. 
त्यामुळे होणारी िूक महत्त्िािी नसते. 
 
याउलट, नम्य विसपथणापूिीिी विकृती बरीि मोठी असािी, अशा प्राकृवतक गुणधमांिी मृवत्तका 

असेल, तर व्यापक उच्छेदाच्या वदशनेे प्रगती होत असताना अिसीदन त्िरेने िाढत असते. या अिस्रे्त 
भार आवण अिसीदन याांतील सांबांध स्रू्लमानाने आकृती ३६ इ मध्ये आ₂ या तुटक आलेखाने 
दाखविल्याप्रमाणे असतो. अिसीदन-आलेखाच्या उतारात सुस्पष्टपणे येणाऱ्या उभटपणाच्यािारे दाखविली 
जाणारी आधारभमूीच्या उच्छेदािी पवरस्स्र्ती, उच्छेद भपूृष्ठापयंत पसरण्यापूिीि वनमाण झालेली असते; 
म्हणून या उच्छेद-प्रकाराला स्िाणनक पद्धिीचा काियणनक उच्छेद असे म्हटले जाईल. 
 
४५. उिळ पणिका-पादकाखंालच्या भूमीि व्यापक पद्धिीचा काियणनक उच्छेद होण्यासाठी 
आिश्यक असिारी लक्षिे : 
पादकािी रुां दी त्याच्या भपूृष्ठाखालील खोलीइतकी ककिा अवधक असेल, तर अशा पादकाला उिळ पादक 
म्हणतात. अशा उदाहरणाांत पादकतळाच्या िरच्या भागातील मृवत्तकेिा कातथवनक विरोध आपण दुलथक्ष ू
शकतो. दुसऱ्या शबदाांत साांगाियािे झाल्यास, या पातळीच्या िर असणाऱ्या घ घनतेच्या मवृत्तकेऐिजी तेरे् 
दर एकाांक के्षत्रािर भ = घ·डपा या मूल्यािा अवधभार आहे, असे समजता येते. या गृहीतामुळे पुढिी 
आकडेमोड बऱ्याि प्रमाणात सोपी होते, तसेि त्यामुळे होणारी िकू क्षुल्लक असून तीमुळे सुरवक्षततेत भर 
पडते. उलटपक्षी, डपा ही खोली २र या रुां दीपेक्षा बऱ्याि प्रमाणात मोठी असेल (खोल पादक), तर 
पादकतळपातळीच्या िरच्या मृवत्तकेतील कातथवनक प्रवतबले वििारात घेणे आिश्यक ठरते (पवरच्छेद ५० 
पाहा). 

 
पादकतळ-पातळीच्या िर असणाऱ्या मृवत्तकेऐिजी भ हा एकाांक मूल्यािा अवधभार गहृीत धरला, 

तर पादकतळ म्हणजे अपारप्राय राशीच्या समतल पृष्ठभागािर ठेिलेली २र रुां दीिी भारयुक्त पविका आहे, 
असे मानता येते. अशा भारामुळे उद्भिणारी नम्य समतोलािी अिस्र्ा आकृती १५ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे 
असते. भारयुक्त के्षत्रािरील कातथवनक प्रवतबले शून्यमूल्य आहेत, असे गृहीत धरून ही आकृती काढलेली 
आहे. त्यासाठी पादकतळ आवण मृवत्तका याांमध्ये घिथण ि वििमाकिथण याांिा सांपूणथपणे अभाि असणे 
आिश्यक असते. आकृती ३७ अ याि गृहीतानुसार काढलेली आहे. या आकृतीतील पप₁त₁नत या नम्य 
समतोलाच्या विभागािे तीन विभाग पाडता येतात ते असे : (१) भार-पविकेखालील वत्रकोणी भाग. यात 
ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबले उभ्या वदशते कारक असतात. (२) वत्रज्यावदक् कातथवनक बलाांिे दोन भाग. हे 
भारपिीच्या कडाांपासून वनघतात. या भागाांिी एक सीमा वक्षवतजाशी ४५° + ಖ/२ एिढा कोन करते ि दुसरी 
४५° − ಖ/२ एिढा कोन करते आवण (३) रॅन वकन प्रणीत प्रवतयोगी अिस्रे्तील दोन भाग. मृवत्तकाधारािा 
उच्छेद होतो त्या क्षणाच्या विभाग १ ते ३ याांच्या सीमा आकृती ३७ अ च्या उजव्या भागातील तुटक रेिाांनी 
दाखविल्या आहेत ि भार भमूीमध्ये खित असतो त्या िळेच्या त्याि सीमा, सलग ठळक रेिाांनी दाखविल्या 
आहेत. विभाग १ मध्ये असलेली मृवत्तका पाश्वीय वदशनेे पसरते ि त्यािे विरूपत्ि आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे असते. 
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पविकापादकािा तळ खडबडीत ककिा घिथणयुक्त असेल (आकृती ३७ आ), तर १ या विभागातील 
मृवत्तकेच्या पसरण्याच्या प्रिृत्तीला पादकतळ आवण मृवत्तका याांतील घिथण आवण वििमाकिथण याांनी विरोध 
केला जातो. पाश्वीय प्रसरणात होणाऱ्या या विरोधाच्या अस्स्तत्िामुळे पादकतळाच्या लगत असलेली 
मृवत्तका नेहमीि स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त राहते ि खिणाऱ्या पादकािाि जणू एक भाग आहे, 
अशा प्रकारे वतिे ितथन होते. पवरणामी, या वत्रकोणाकृती मृवत्तकाखांडािी उांिी न बदलता जिळजिळ तीि 
राहते. तर्ावप पादक मात्र खित असते. न या कबदूच्या खालिी मवृत्तका सरळ वदशते खाली सरकली, 
तरि ही घटना घडणे शक्य आहे. अशा हालिालीसाठी न या कबदूतून काढलेली उभी रेिा स्पशथरेिेित् 
असेल, अशा पद्धतीने नत या घसरपृष्ठािा प्रारांभ होणे आिश्यक आहे. गनत या वत्रज्यावदक् कातथवनक 
विभागािी गत ही सीमा म्हणजेसुद्धा एक घसरपृष्ठ आहे. पवरच्छेद ७ मध्ये विशद केल्याप्रमाणे आदशथ नम्य 
राशीमधील सांभाव्य घसरपषृ्ठे नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त असणाऱ्या विभागाच्या प्रत्येक कबदुस्र्ानी 
एकमेकाांस ९०° − ಖ एिढा कोन करून छेदतात. तेव्हा गन या सीमेने (आकृती ३७ आ) वक्षवतजाशी केलेला 
कोन ಖ असेल. अर्ात् त्यासाठी मवृत्तका आवण पादकतळ याांतील घिथण आवण वििमाकिथण याांतून 
उद्भिणारा विरोध एिढा असला पावहजे की, तळािरून पादक सरकणार नाही. पादकाच्या खिण्यामुळे 
येणारे विरूपत्ि आकृतीच्या उजव्या भागात दाखविले आहे. पादकतळाच्या दोन्ही बाजूांस होणाऱ्या 
मृवत्तकेच्या या िैवशष्ट्यपूणथ उठािाविियी बऱ्याि कल्पना करण्यात आलेल्या आहेत; आवण त्यािा धारणक्रया 
म्हणून उल्लेख केलेला आहे. परांतु हा उठाि म्हणजे दुसरे वतसरे काही नसून उपरोक्त दोन वत्रज्यावदक् 
कातथवनक विभागाांच्या अस्स्तत्िािा केिळ दृश्य पवरणाम आहे.  

 

 
आकृिी ३७ : पविका-पादकाच्या मृवत्तकाधारािा उच्छेद झाल्यानांतर वदसणाऱ्या नम्य विसपथण विभागाच्या 

सीमा 
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आकृती ३७ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे नम्य विसपथणािी अिस्र्ा वनर्ममण्यासाठी आिश्यक असणारा 
तळघिथणािा कोन, आधारमृवत्तकेच्या कातथवनक विरोधी कोनापेक्षा पुष्ट्कळि लहान असतो, असे एतविियक 
सांशोधनातून वदसून आले आहे. तेव्हा पादकाखालच्या मध्यिती विभागाच्या वतरक्या सीमा वक्षवतजाशी ಖ 
कोन करतात असे नेहमीि गृहीत धरणे शक्य आहे; परांतु सैद्धाांवतक दृष्ट्या या कोनािे मूल्य ಖ आवण ४५° 
+ ಖ/२ या मयादाांमध्ये कोणतेही असू शकते. 

 
आकृती ३७ इ मधील १ या विभागाच्या सीमाांनी केलेला कोन कोणताही असो, त्याांच्या 

सावन्नध्यातील मवृत्तकेिर उपरस्र् भारामुळे येणारा दाब प्रवतयोगी मृवत्तकादाबाइतका झाल्याविना पादक 
भमूीमध्ये खिू शकत नाही. प्रकरण ७ मध्ये िर्मणलेल्या पद्धतींपैकी एकीिा अिलांब करून हा प्रवतयोगी 
मृवत्तकादाब ठरविता येतो; आवण १ या मध्यिती विभागातील मवृत्तकेिर कारक असणाऱ्या सिथ बलाांच्या 
उभ्या वदशतेील घटकाांिी बरेीज शनू्य असली पावहजे, या अटीिी पूतथता करून अांवतम भारधारणक्षमता 
ठरविता येते. 

 
ही रीत समजण्यासाठी उदाहरण म्हणून आपण एका उर्ळ पविकापादकािी अांवतम 

भारधारणक्षमता ठरि.ू आकृती ३७ इ मध्ये अशा पादकािा छेद दाखविला आहे. मृवत्तकेिी घनता घ आहे 
आवण मृवत्तकाराशीच्या समतल भपूृष्ठापासून पादकतळािी खोली डपा इतकी आहे. पादक उर्ळ 
असल्यामुळे त्याच्या तळाच्या िरील भागातील मृवत्तकेच्या वठकाणी अवधभार गृवहत धरणे समर्थनीय ठरेल. 
त्यािे एकाांक के्षत्रािरील मूल्ये असे : 
 

भ = घ · डपा 
 

मृवत्तकेच्या विरोधािे कूलोमप्रणीत नेहमीिे समीकरण असे : 
 

क = स + ಲ स्प ಖ ५ (१) 
 
गन या स्पशथपृष्ठािरील कातथवनक प्रवतबले उच्छेदक्षणी पुढीलप्रमाणे असतील : 

 
दप्रत = स + दप्रलस्प ಖ 

 
येरे् दप्रल म्हणजे स्पशथपृष्ठाच्या एकाांक के्षत्रािरील प्रवतयोगी दाबािा लां बवदक् घटक आहे. पादकतळाच्या 
घिथणामुळे तसेि तळ आवण मृवत्तका याांतील वििमाकिथणाांमुळे गन आवण मन ही स्पशथपृष्ठे वक्षवतजाशी ಖ कोन 
करतील. या प्रत्येक पृष्ठािर येणाऱ्या प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािे दोन भाग आहेत, त्याांतील दाप्र हा भाग 
स्पशथपृष्ठािरील लां बाशी ಖ कोन करतो (ಖ = ಕ = कभतघिथण कोन) आवण षा हा विियाकिथणजन्य दुसरा 
भाग स्पशथपृष्ठाला समाांतर आहे. त्यािे मूल्य असे : 

 
 

षा = 
र 

· स 
 

 कोज्या ಖ  
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दाप्र हा दाब ठरविण्याच्या पद्धती पवरच्छेद ४१ मध्ये िर्मणल्या आहेत. या सांबांधात हे लक्षात ठेिले 
पावहजे की, या पद्धतींपैकी कोणत्याही पद्धतीत प्राप्त होणारे घसरपृष्ठ हे केिळ स्रू्लमानाने खरे घसरपृष्ठ 
समजाि े लागते; कारण या पद्धती काटेकोरपणे शास्त्रपूत नाहीत. म्हणून लघुगणकीय िक्राच्या ककिा 
घिथणितुथळाच्या पद्धतीने प्राप्त होणाऱ्या घसरपृष्ठािा प्रारांभ आकृती ३७ इ मधील न या कबदूतून होताना 
त्यािी स्पशथरेिा उभी असेलि असे म्हणता येणार नाही. परांतु खऱ्या आवण स्रू्लमानाने प्राप्त होणाऱ्या 
घसरपृष्ठाांतील फरकामुळे होणारी िूक महत्त्िािी नसते. स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त असणाऱ्या 
गमन या मृवत्तकाखांडाच्या समतोलासाठी घ · र² · स्पಖ या त्याच्या िजनासवहत सिथ उभ्या बलाांिी बेरीज 
शून्य असली पावहजे. ही बेरीज खाली माांडली आहे. 

 
भाड + घ · र² · स्पಖ − २ दाप्र  − २ स र स्प ಖ = ॰ [१] 

 
म्हणून 
 

भाड = २दाप्र + २स र स्प ಖ − घ · र² · स्प ಖ [२] 
 
दाप्र माहीत असेल, तर हे समीकरण म्हणजे आपल्या समस्येिे उत्तर आहे. जर डपा = ॰, भ = ॰ 

आवण स = ॰ असेल, म्हणजेि पादकतळ समाकिथणहीन िालुकाराशीच्या समतल पृष्ठािर ठेिलेले असेल, 
तर दाप्र िे मूल्य ३८ (१) या समीकरणाने वमळणाऱ्या मूल्याइतके होते. या समीकरणामध्ये च = र · स्प ಖ, 
ಕ = ಖ, मृप्र = मृप्रघ आवण ಗ = १८०° − ಖ वनयुक्त करून आपल्याला पढुील मूल्य वमळते. 

 

दाप्र = 
१ 

घ · र² 
स्प ಖ 

मृप्रघ [३] २ कोज्या² ಖ 
 
येरे् मृप्रघ हा स = ॰, भ = ॰, ಗ = १८०° − ಖ आवण ಕ = ಖ या पवरस्स्र्तीतील प्रवतयोगी मवृत्तकादाबािा 
गुणाांक आहे. समीकरण २ मध्ये हे मूल्य आवण स = ॰ वनयुक्त करून आपल्याला पादकाच्या एकाांक 
लाांबीिरील एकूण भारधारणक्षमता पढुीलप्रमाणे वमळते. 
 

भाड=भाघ=२ × 
१ घ·र²·स्पಖ ( मृप्रघ 

− १ ) = २ र × घ·र·धघ [४ अ] २ कोज्या² ಖ 
 
येरे् 

धघ = 
१ ·स्पಖ ( मृप्रघ 

− १ )  [४ आ] २ कोज्या² ಖ 
आहे. 

 
मृप्रध िे मूल्य लघुगणकीय िक्र ककिा घिथणितुथळ याांपकैी एका पद्धतीिा अिलांब करून वमळिता 

येते (पवरच्छेद ३९ ि ४०). कभतघिथण कोन ಕ आवण स्पशथपृष्ठािा उतार कोन ಗ हे अनुक्रमे ಖ आवण १८०° − 
ಖ एिढे असल्यामुळे मृप्रघ आवण धघ याांिी मूल्ये केिळ ಖ िर अिलांबून असतात. म्हणून धघ एकदाि 
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गवणतवसद्ध करून ठेिता येतो. धघ आवण ಖ याांमधील सांबांध आकृती ३८ इ मधील धघ या ठळक आलेखाने 
दाखविला आहे. 
 
४६. भार-धारि-क्षमिा ठरणिण्याची सोपी पद्धि : 
आधारमृवत्तका समाकिथणगुणी असेल, तर पादकाच्या एकाांक लाांबीिरील भाड हा लक्ष्मणभार समीकरण 
४५(२) च्या साहाय्याने ठरविण्यासाठी प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा दाप्र हा घटक ठरिािा लागतो. या 
कामासाठी बराि िळे खिथ होतो. तेव्हा व्यिहारातील समस्या सोडविण्यासाठी लक्ष्मणभारािे मूल्य र्ोडेसे 
कमी अिूक वमळाले, तरी समाधान मानाि ेलागते. ही सोपी पद्धत पुढील समीकरणािर आधावरत आहे. 

 

दाप्रल = 
च 

(स मृप्रस + भ · मृप्रभ) + 
१ 

घ · च² · 
मृप्रघ 

३७ (४) ज्या ಗ २ ज्या ಗ 
 
येरे् दाप्रल हा च उांिीच्या सरळ स्पशथपृष्ठािरील प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा लां बवदक् घटक असून ಗ हा त्या 
स्पशथपृष्ठाने वक्षवतजाशी केलेला कोन आहे आवण मृप्रस, मृप्रभ आवण मृप्रघ हे ज्याांिी मलू्ये च आवण घ याांिर 
अिलांबून नाहीत, असे गुणाांक आहेत. आकृती ३७ इ मधील गन म्हणजे जर स्पशथपषृ्ठ असेल, तर िरील 
समीकरणात आलेल्या च, ಗ आवण ಕ या पदाांिी मूल्ये खालीलप्रमाणे असतील : 
 

च = र · स्प ಖ, ಗ = १८० − ಖ, ಕ = ಖ आवण ष = स. 
 
स्पशथपृष्ठािरील दाप्र हा एकूण प्रवतयोगी मृवत्तकादाब दाप्रल /कोज्या ಕ इतका असतो म्हणजेि येरे् 
 

दाप्र = 
दाप्रल 

= 
दाप्रल 

[१] कोज्या ಕ कोज्या ಖ 
 
होईल, हे आणखी लक्षात घेतल्यास समीकरण ३७ (४) च्या साहाय्याने आपल्याला पुढील समीकरण 
वमळते. 
 

दाप्र = 
दाप्रल 

= 
र 

(स · मृप्रस + भ·मृप्रभ) 
 

कोज्या ಕ कोज्या² ಖ  
      
 

+ 
१ 

घ · र² · 
स्प ಖ 

· मृप्रघ  २ कोज्या² ಖ 
हे समीकरण आवण समीकरण ४५ (२) याांिा सांयोग करून आपल्याला पादकािरील भारासाठी 

पुढील समीकरण वमळते. 
 

भाड = २ र·स ( मृप्रस + स्प ಖ ) + २ र·भ· 
मृप्रघ  

कोज्या² ಖ कोज्या² ಖ  
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 + घ·र²·स्प ಖ ( मृप्रघ 
− १ ) [२]  कोज्या² ಖ 

 
येरे् मृप्रस, मृप्रभ आवण मृप्रब हे शुद्ध अांक असून त्याांिी मूल्ये पादकाच्या रुां दीिर अिलांबून नाहीत. 
मृवत्तकाधारात व्यापक पद्धतीिा कातथवनक उच्छेद घडत असेल, तरि हे समीकरण लागू करता येते. 

 

 
आकृिी ३८ : भार-धारणक्षमता-गुणकाांच्या साहाय्याने भारधारणक्षमतेिे अनुमान करण्यािी पद्धत : (अ) 

या पद्धतीशी वनगवडत असणाऱ्या दोिाांिे उगमस्र्ान, (आ) दृढ आवण विस्कवळत मृवत्तकाांिे 
भारधारणक्षमता-गुणक ठरविण्याच्या कृतीतील सुकरतादायी गृहीत, (इ) ಖ आवण भारधारणक्षमता-गुणक 

याांतील सांबांध. 
आकृती ३८ अ मध्ये खडबडीत तळािे पविकापादक दाखविले आहे. घ = ॰ असल्यास उच्छेद 

नत₁प₁ या घसरपृष्ठानुसार होईल. या पृष्ठािा नत₁ हा िक्र भाग म्हणजे एक लघुगणकीय िक्र आहे, आवण 
म हा त्यािा नावभकबदू आहे (प्राा्ं ्ल १९२०). या िक्रािे समीकरण असे आहे : 

 
त्र = त्र₀ ∈ ಠस्पಖ [३] 
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येरे् ಠ (वत्रज्यक-मूल्य) हा कें द्रस्र् कोन आकृती ३८ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे त्र₀ = मन या मूळ 
सवदशापासून मोजलेला कोन आहे. ಖ = ॰ असेल, तर हेि समीकरण त्र₀ ही वत्रज्या असलेल्या ितुथळािे 
समीकरण ठरते. घसरपृष्ठाच्या या समीकरणात स ि त्यािप्रमाणे भ नसल्यामुळे घसरपृष्ठािा आकार 
समाकिथण ककिा अवधभार यािर अिलांबून नसतो. या उदाहरणात नत₁प₁ या घसरपृष्ठािरून सािथवत्रक 
पद्धतीिा कातथवनक उच्छेद घडून येण्यासाठी आिश्यक असणाऱ्या भारािे मूल्य समी. २ िरून पुढीलप्रमाणे 
वमळते. 

 

भास + भाभ = २र · स ( मृप्रस + स्प ಖ ) + २र · भ 
मृप्रभ  

कोज्या² ಖ कोज्या² ಖ  
        
 = २र · स · धस + २र · भ · धभ [४] 

 
धस आवण धभ ही पदे म्हणजे शुद्ध अांक आहेत; आवण त्याांिी मूल्ये कूलोम समीकरणातील ಖ च्या 

मूल्यािर केिळ अिलांबनू असतात. भास म्हणजे िजनरवहत आवण अवधभारविरवहत मृवत्तका (घ = ॰ आवण 
भ = ॰) पेलू शकेल असा भार होय आवण भाभ म्हणजे मृवत्तकेिी भारधारणक्षमता केिळ भ या 
अवधभारामुळेि आहे (घ = ॰, स = ॰) असे मानले असता, मृवत्तका पेलू शकेल असा भार होय. 

 
उलटपक्षी, स = ॰, भ = ॰ आवण ध मात्र शून्याहून अवधक अशी पवरस्स्र्ती असेल, तर उच्छेद 

नत₂प₂ या पृष्ठािरून होतो (आकृती ३८ अ). या रेिेिा िक्र भाग काटेकोरपणे व्यक्त करील असे समीकरण 
अद्याप सापडलेले नाही. त्यािा आकार लघुगणकीय िक्र ककिा घिथणितुथळ याांपैकी एका पद्धतीिा अिलांब 
करून स्रू्लमानाने ठरविता येतो (पवरच्छेद ३९ ि ४०). नत₂ या िक्रािा नीितम कबदू नत₁ िक्राच्या 
नीितम कबदूपेक्षा पुष्ट्कळि िर स्स्र्त असतो, असे मात्र या विियीच्या सांशोधनािरून वदसून येते. नत₂प₂ या 
पृष्ठािरून उच्छेद घडविण्यासाठी आिश्यक असणारा लक्ष्मणभार पढुील प्रमाणे माांडता येतो. 

 

भाघ = घ · र²स्पಖ ( मृप्रघ 
− १ ) = २र × घ · र · धघ ४५ (४ अ) कोज्या² ಖ 

 
स, डपा आवण घ याांिी मूल्ये शून्याहून मोठी असतील, तर उच्छेद नतप (आकृती ३८ अ) या 

घसरपृष्ठानुसार घडून येतो. हे पृष्ठ मत₁प₁ आवण मत₂प₂ या पृष्ठाांच्या दरम्यान पडते. आतापयंत माांडलेल्या 
गवणतािरून आपणाांला हे माहीत झाले आहे की, या पवरस्स्र्तीत पविकेच्या एकाांक लाांबीिरील भाड हा 
लक्ष्मणभार भास + भाभ (समीकरण ४) आवण भाघ (समीकरण ४५ (४ अ)) याांच्या बरेजेपेक्षा ककवित मोठा 
असतो; म्हणून त्यािे मूल्य खालीलप्रमाणे गृहीत धरल्यास फारशी िूक होत नाही. 

 
भाड = भास + भाभ + भाघ = २र · स · धस + २र · भ · धभ + २र² · घ · धघ 

 
येरे् २र ही पादकािी रुां दी आहे. घ · डपा = भ असे वनयुक्त केल्यास आपणाांस पुढील समीकरण वमळते. 

 
भाड = भास + भाभ + भाघ = २र (स · धस + घ · डपा · धभ + घ र धघ) [५] 
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धस, धभ आवण धघ या गुणकाांना उर्ळ पविकापादकाांिे भार-धारिक्षमिा-गुिक ककिा 
धारिगुिक म्हणतात. त्याांिी मूल्ये केिळ कूलोमच्या समीकरणातील ಖ या कातथवनक विरोधाच्या कोनािर 
अिलांबून असल्यामुळे, एकदाि गवणतवसद्ध करून ठेिता येतात. 

 
समीकरण ५ च्या िापरामुळे होणाऱ्या िुकीिे गाांभीयथ जाणनू घेण्यासाठी एका 

पविकापादकािरील लक्ष्मणभार ठरि.ू त्यािी रुां दी २र आहे; आवण आदशथ िालुका राशीच्या 
समतल पृष्ठापासून २र खोलीिर ते ठेिलेले आहे. ಖ = ३४° असताना आपल्याला पुढील मूल्ये 
वमळतात. मप₁ = ८·५ र, मप = ७·० र आवण मप₂ = ५·५ र (आकृती ३८ अ). ಖ = ३८° असताना 
हीि मूल्ये मप₁ = ११·५ र, मप = ८·७ र आवण मप₂ = ७·१ र अशी असतात. या आकड्याांिरून 
असे वदसते की, आकृती ३८ अ मध्ये दाखविलेली तीन घसरपृष्ठे फार िगेळाली आहेत. तर्ावप 
असेही आढळून आले होते की, नतप िरून कातथवनक उच्छेद घडून येण्यासाठी आिश्यक 
असलेला भाड हा भार नत₁प₁ आवण नत₂प₂ िरून उच्छेद घडविणाऱ्या भाराांच्या बेरजेपेक्षा १०% 
हून र्ोड्या कमी प्रमाणात मोठा असतो. 
 
समीकरण ४ मध्ये येणारे भास आवण भाभ हे भार ठरविण्यािी समस्या एरीच्या प्रवतबलविियक 

समीकरणाांिा अिलांब करून काटेकोरपणे सोडविली आह (प्राा्ं ्ल १९२०, रैसनेर १९२४). या भाराांच्या 
व्याख्या करताना मृवत्तकेिी घनता शून्य मानली आहे. प्राा्ं ्ल आवण रैसनेर याांनी प्रकावशत केलेल्या 
समीकरणाांिरून पुढील समीकरणे वनष्ट्पन्न होतात. 

 

धस = कोस्प ಖ [ अ²ಠ 
− १ ] [६ अ] २ कोज्या² (४५° + ಖ/२) 

 
आवण 
 
 

धभ = 
अ²ಠ 

[६ आ]  २ कोज्या² (४५° + ಖ/२) 
 
येरे् 

अಠ = ∈ (¾ π – ಖ/२) स्पಖ [६ इ] 
 
आहे. 

 
धस आवण धभ याांिी मूल्ये केिळ ಖ च्या मूल्यािर अिलांबून असतात, हे पूिी विवदत केले आहेि. 

आकृती ३८ इ च्या डाव्या भागात ही मूल्ये भजुा म्हणून स्स्र्त करून धस आवण धभ हे ठळक रेिाांनी 
दाखविलेले आलेख काढले आहेत. धघ िी मूल्ये समीकरण ४५ (४ आ) च्या साहाय्याने वमळतात. आकृती 
३८ इ मधील उजव्या भागात काढलेल्या धघ या आलेखाच्या भजुा म्हणजे ही मूल्ये होत. ಖ = ॰ असल्यास 
पुढील मूल्ये प्राप्त होतात. 
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धस = ³/₂ π + १ = ५·७; धभ = १ आवण धघ = ॰ [७ अ] 
 
ही मूल्ये आवण डपा = ॰ अशी मूल्ये समीकरण ५ मध्ये वनयुक्त केली असता, आपल्याला समतल 

पृष्ठािरील खडबडीत तळ असलेल्या पविकापादकाच्या एकाांक लाांबीिरील भाड या भारधारणक्षमतेिे मूल्य 
पुढीलप्रमाणे वमळते. 

 
भाड = २ र × ५·७ स [७ आ] 

 
आवण एकाांक के्षत्रािरील भारधारणक्षमतेसाठी पढुील मूल्य वमळते. 

 
भड = ५·७ स [७ इ] 

 
ಖ = ३४° असल्यास आपल्याला पुढील मूल्ये वमळतात. 
 

धस = ४१·९, धभ = २९·३ आवण धघ = ३६·॰ 
 
अशा मृवत्तकेिर ठेिलेल्या (पायािी खोली डपा = ॰) पविकापादकाच्या एकाांक लाांबीिरील 

भारधारणक्षमता पढुीलप्रमाणे वमळते. 
 

भाड = २ र × ४१·९ स + २ र² × ३६·॰ घ 
 

आवण एकाांक के्षत्रािी धारणक्षमता पढुीलप्रमाणे असते. 
 

भड = ४१·९ स + ३६ र · घ 
 
ही फवलते आवण आकृती ३८ इ िारे वमळणारी मावहती पाहता असे वदसते की, ಖ िे मूल्य जसे 

िाढत जाईल तसे लक्ष्मणभारािे मूल्य त्िरेने िाढत जाते. 
 
समीकरणे ६ ि ७ खडबडीत तळाच्या पविक-पादकाांसाठी आहेत. अशा पादकाखाली 

स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त असणाऱ्या विभागाच्या गन आवण मन या सीमा (आकृती ३८ अ) 
वक्षवतजाशी ನ = ಖ एिढा कोन करतात. जर पादकािा तळ सरकण्यास होणारा विरोध ನ िे मूल्य ಖ पयंत 
खाली आणण्यासाठी पुरेसा नसेल, तर धारणगुणकाांिी मूल्ये उपरोक्त समीकरणाांतून प्राप्त होणाऱ्या 
मूल्याांपेक्षा लहान असतात. 

 
ನ िे मूल्य ಖ हून अवधक आहे असे गृहीत धरले असता, धस आवण धभ याांिी मलू्ये खालील 

समीकरणाांनी व्यक्त होतात. 
 

जर ಖ < ನ < ४५° + ಖ / २ असेल, तर 
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धस = स्प ನ + 
कोज्या (ನ − ಖ) [अ²ಠ (१ + ज्या ಖ) − १] [८ अ] ज्या ಖ कोज्या ನ 

 
आवण 
 

धभ = 
कोज्या (ನ − ಖ) 

अ²ಠ स्प(४५° + ಖ/२) [८ आ] कोज्या ನ 
 
येरे् 
 

अಠ = ∈(¾ π + ಖ /२ − ನ) स्पಖ [८ इ] 
 
जर ನ = ४५° + ಖ/२ (सिथस्िी घिथणहीन तळ) असेल तर, 

 
धस = कोस्प ಖ [अ²ಠस्प²(४५° + ಖ/२) − १] [९ अ] 

 
आवण 
 

धभ = अ²ಠ स्प² ( ४५° + ಖ ) [९ आ] 
२ 

 
येरे् 
 

अಠ = ∈ ½π स्प ಖ [९ इ] 
 
आहे. 
 

या मूल्याांस आनुिांवगक असणारी धस िी मूल्ये पवरच्छेद ४५ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे वनवित 
करता येतात. आपण जर असे धरून िाललो की, घ = ॰ या पवरस्स्र्तीतील घसरपृष्ठ (आकृती 
३८ अ मधील नत₁प₁ हे पृष्ठ) समीकरण ३ च्या साहाय्याने ठरविता येते, तर समीकरणे ६, ८ ि ९ 
हीसुद्धा सोप्या पद्धतीिा अिलांब करून वसद्ध करता येतील. त्यासाठी एक अट मात्र आधारभतू 
मानािी लागेल, ती अशी की, आकृती ३७ इ आवण ३८ अ मधील नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त 
असणाऱ्या गमन विभागाच्या वतरकस सीमाांिरील दाब, प्रवतयोगी मृवत्तकादाबाइतका असलाि 
पावहजे. 
 
पूणथतया घिथणहीन तळ असलेल्या पविकापादकाच्या ನ िे मूल्य ४५° + ಖ/२ इतके असते. त्यात 

पुनः ಖ = ॰ असेल, तर आपल्याला पढुील मूल्ये वमळतात. 
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धस = π + २ = ५·१४, धभ = १ आवण धघ = ॰ [९ ई] 
 
धस = ५·१४ हे मूल्य समीकरण ५ मध्ये प्रविष्ट करून आवण पादक भपूृष्ठािर ठेिलेले आहे (डपा = 

॰) असे गृहीत धरून एकाांक लाांबीिरील भाड या अांवतम भारधारण-क्षमतेिे मूल्य पढुीलप्रमाणे वमळते. 
 

भाड = २र × ५·१४ स [९ उ] 
 
आवण एकाांक के्षत्रािरील भारधारणक्षमता अशी वमळते : 

 
भड = ५·१४ स [९ ऊ] 

 
याि पवरस्स्र्तीत खडबडीत तळाच्या पविका-पादकाच्या बाबतीतील मूल्य भड = ५·७ स (समीकरण ७ इ) 
असते. दोन्ही मूल्ये पादकाच्या रुां दीिर अिलांबून नाहीत. 

 
पादकािरील भारािा कारककबदू जर तांतोतांतपणे मध्यरेिेिर नसेल (अकें द्रभार), तर आधार-

मृवत्तकेच्या उच्छेदािा प्रारांभ अकें द्र बाजूकडे होतो. पवरणामी पादक जेव्हा खिते, तेव्हा त्यािा तळ अकें द्र 
बाजूकडे कललेला असतो. अकें द्रत्ि फारि अल्प असेल, तर अशा प्रकारच्या उच्छेदासाठी आिश्यक 
असणारा भार सममात्र व्यापक कातथवनक उच्छेद घडिनू आणणाऱ्या भाराइतकाि जिळजिळ असतो. 
अशा उदाहरणात आकृती ३७ मधील सममात्र पृष्ठाच्या एका बाजूकडील वत्रज्यावदक् कातथवनक प्रवतबले 
तीव्र झाल्यामुळे उच्छेद होतो. तर्ावप दुसऱ्या बाजूकडील वत्रज्यावदक् कातथवनक विभागातील विरूपत्ि 
क्षुल्लकि असते. या कारणास्ति उच्छेदाच्या िळेी पादक ज्या बाजूकडे कलते, त्याि बाजूस नेहमी फुगिटा 
येतो. 
 
४७. उिळ पणिकापादकांखालील स्िाणनक स्िरूपाच्या काियणनक उच्छेदाची लक्षिे : 
समाकिथणगुणी मृवत्तकाांमधील उच्छेदाच्या िळेिी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती स्रू्लमानाने पुढील समीकरणाने 
व्यक्त करता येते. 

 

ಲ₁ = २ स · स्प ( ४५° + ಖ ) + ಲ₃स्प² ( ४५° +  ಖ ) ७ (३) 
२ २ 

 
येरे् ಲ₁ हे ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल आवण ಲ₃ हे कवनष्ठ प्रधान प्रवतबल आहे. स आवण ಖ म्हणजे कूलोमच्या 
समीकरणातील दोन स्स्र्राांक आहेत. दोन वनरवनराळ्या मृवत्तकाांच्या बाबतीत ಲ₁ − ಲ₃ हा प्रवतबलाांतील 
फरक आवण ಲ₁ या प्रधान प्रवतबलाच्या वदशतेील रेखात्मक विकृती याांतील सांबांध आकृती ३८ आ मध्ये 
दाखविला आहे. पादकाखाली असणाऱ्या मृवत्तकेच्या बाबतीतील हा सांबांध आलेख आ₁ या सलग रेिेने 
दाखविल्याप्रमाणे असेल, तर भार प्रभािाखाली या मृवत्तकेिे ितथन जिळजिळ आदशथ, नम्य पदार्ांप्रमाणे 
होते. ते उपफ या मोडक्या रेिेने दाखविले आहे. या पवरस्स्र्तीत होणारा मृवत्तकाधारािा कातथवनक उच्छेद 
व्यापक असतो. 
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उलटपक्षी, प्रवतबल आवण विकृती याांतील सांबांध आ₂ या तुटक आलेखाने दाखविल्याप्रमाणे असेल, 
तर गतप या खांडाच्या (आकृती ३७ इ) प या बाह्य कडेपयंत नम्य समतोलािी अिस्र्ा पसरण्यासाठी 
आिश्यक असलेले पाश्वीय दमन हे पादकाच्या खिण्यामुळे उद्भिणाऱ्या पाश्वीय दमनापेक्षा अवधक असते. 
म्हणून या वठकाणी होणारा मृवत्तकाधारािा कातथवनक उच्छेद स्र्ावनक असतो. या उदाहरणातील भाड या 
लक्ष्मणभारािे नीितम मूल्य जाणनू घेण्यासाठी आपण आ₂ या आलेखाऐिजी उषण ही रेिा वििारात घेऊ. 
ही रेिा आदशथ, नम्य पदार्ातील प्रवतबल-विकृती सांबांध दाखविते. मात्र या पदार्ािे स’ आवण ಖ’ हे 
कातथवनक अांक आ₂ या आलेखाला आनुिांवगक असलेल्या पदार्ाच्या स आवण ಖ या अांकाांपेक्षा लहान 
आहेत. समीकरण ७ (३) मध्ये स आवण ಖ ऐिजी स’ आवण ಖ’ वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरण 
वमळेल. 

 

ಲ₁ = २ स’ · स्प (४५° + ಖ’/२)+ಲ₃स्प² ( ४५° + ಖ’ ) [१] 
२ 

 
आकृती ३८ आ मध्ये काढलेला आ₂ हा आलेख, त्याच्याऐिजी घेतलेल्या उषण या आदशथ आलेखाच्या 
जिळजिळ पूणथपणे उजव्या बाजूस स्स्र्त आहे. त्यामुळे समीकरण १ ला अवभपे्रत असलेल्या पदार्ामध्ये 
व्यापक कातथवनक उच्छेद घडिनू आणण्यासाठी आिश्यक असणारा भा’ड हा लक्ष्मणभार, आ₂ या 
आलेखाला अवभपे्रत असलेल्या मृवत्तकेमध्ये स्र्ावनक स्िरूपािा कातथवनक उच्छेद घडिनू आणण्यासाठी 
आिश्यक असणाऱ्या भारापेक्षा काहीसा लहानि असतो. प्रवतबल-विकृवत-सांबांधविियक उपलबध 
मावहतीिरून स’ आवण ಖ’ या पदाांना पढुीलप्रमाणे कमी केलेली मूल्ये देणे समर्थनीय ठरेल. 

 
स’ = ⅔ स [२ अ] 

 
आवण 
 

स्प ಖ’ = ⅔ स्प ಖ [२ अ] 
 
मृवत्तकाधारामध्ये होणारा कातथवनक उच्छेद व्यापक असेल, तर भारधारणक्षमता समीकरण ४६ (५) च्या 
साहाय्याने स्रू्लमानाने ठरविता येते. ज्याांिा तळ खडबडीत आहे, अशा पादकाांच्या बाबतीत या 
समीकरणात समाविष्ट असलेल्या धस, धभ आवण धघ या धारणगुणकाांिी मूल्ये समीकरण ४६ (६ अ ते इ) 
आवण समीकरण ४५ (४ आ) याांनी वदली जातात. याि प्रकारच्या पादकाांच्या स्र्ावनक स्िरूपाच्या 
कातथवनक उच्छेदाच्या बाबतीतील ध’स, ध’भ आवण ध’घ या गुणकाांिी मूल्ये वमळविण्यासाठी या 
समीकरणाांतील स आवण ಖ या मूल्याांऐिजी स’ आवण ಖ’ ही मूल्ये वनयुक्त केली पावहजेत; आवण समीकरण 
४५ (४ आ) िा अिलांब करून वमळणाऱ्या दाप्र िे मूल्य ठरविण्यासाठी आधारमृवत्तकेिा कातथवनक विरोधािा 
कोनही ಖ’ आहे, असे गृहीत धरले पावहजे. मग भा’ड हा लक्ष्मणभार पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 

 
भा’ड = २ र · (⅔ स ध’स + घ · डपा ध’भ + घ · र · ध’घ) [३] 
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हे समीकरण, समीकरण ४६ (५) सारखेि आहे. आकृती ३८ इ मध्ये ध’स, ध’भ आवण ध’घ याांिी 
मूल्ये देणारे आलेख वदले आहेत. 

 
तसेि पविकेच्या एकाांक के्षत्रािी भारधारणक्षमता पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

भ’ड = भा’ड = ⅔ स · ध’स + घ · डपा ध’भ + घ · र · ध’घ [४] २ र 
 
एखाद्या मृवत्तकेच्या बाबतीतील प्रवतबल-विकृवत सांबांध आकृती ३८ आ मधील आ₁ आवण आ₂ या 

दोन परम मयादाांच्या दरम्यान असतील, तर लक्ष्मणभारािे मूल्यही भाड आवण भा’ड याांच्या दरम्यान असते. 
 
४८. पणिकापादकाच्या िळािरील स्पियदाबाचे णििरि : स्पियदाब : 
या सांजे्ञने पादकािा तळ आवण आधारमृवत्तका याांमध्ये असणाऱ्या स्पशथपृष्ठािरील दाब व्यक्त होतो. पुढे 
केलेले स्पशथदाबाच्या वितरणािे विििेन खालील समीकरणािर आधारलेले आहे. 

 
भाड = २ र (सधस + घ · डपा · धभ + घ · र · धभ) ४६ [५] 

 
या समीकरणािरून हे वदसून येईल की, पविकापादकाच्या एकाांक लाांबीिरील एकूण 

भारधारणक्षमतेिे दोन भाग पाडता येतील, 
 

भा₁ = २ र (स · धस + घ · डपा · धभ) [१] 
 
हा एक भाग पादकाच्या रुां दीच्या सरळ प्रमाणात िाढतो; आवण 
 

भा₂ = २ घ · र² · धघ [२] 
 
हा दुसरा भाग रुां दीच्या िगाच्या प्रमाणात िाढतो. आकृती ३७ इ मधील गमन या विभागाच्या वतरकस 
सीमाांिरील प्रवतयोगी मृवत्तकादाबाच्या वितरणाच्या अनुरोधाने भा₁ आवण भा₂ या भाराांिे पादकतळािरील 
वितरण वनवित करता येते. हा विभाग स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त असतो. आकृती ३९ अ आवण 
आ याांमध्ये या विभागािा अधा भाग दाखविला आहे. 

 
समीकरण १ मधील धस आवण धभ याांिी मूल्ये ठरविताना असे गृहीत धरले होते की, पादकतळाच्या 

खाली असणाऱ्या मवृत्तकेिी घनता शून्य आहे. या गहृीतानुसार वमळणारे मन या वतरकस पृष्ठािरील 
(आकृती ३९ अ) प्रवतयोगी मवृत्तकादाबािे वितरण समप्रमाण पद्धतीिे आहे. उन या उभ्या पृष्ठािर कातथवनक 
प्रवतबलाांिा अभाि आहे; कारण हे पृष्ठ म्हणजे पादकाच्या सममात्रतेिे पृष्ठ आहे. मन िरील दाब समप्रमाण 
आहे आवण उमन या विभागातील मृवत्तकेिे िजन शून्य आहे. तेव्हा व्यिहारतः उन िरील लांबवदक् दाबही 
समप्रमाणात वितवरत असेल, असे आपण समजतो. म्हणून दा’सम हा फलरूप दाब मन रेिेला मध्याजिळ 
छेदील. पादकतळािरील घिथण आवण वििमाकिथण याांच्या अस्स्तत्िामुळे उम या आडव्या पृष्ठािर कारक 
असणारा भा’ हा फलरूप दाब वक्षवतजलांबाशी आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे कोन करतो. समतोल 
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साधाियािा तर दा’प्रस (दा’प्र आवण षा याांिा फलरूप दाब), दा’सम आवण भा’ ही वतन्ही बले एका कबदूतून 
गेली पावहजेत. म्हणून उभ्या दाबािा कारककबदू उम च्या मध्याच्या उजव्या बाजूस पडतो. या पवरस्स्र्तीत 
उम िर येणाऱ्या लां बरूप प्रवतबलाांिे वितरण यथ या आलेखाच्या कोटींनी दाखविले जाते. या आलेखािरून 
असे वदसते की, पादकतळािरील लांबवदक् प्रवतबले पादकाच्या मध्यरेिेपासून कडाांच्या बाजूस ककवित 
िाढतात. 

 
समीकरण २ मधील धघ ठरविताना असे गृहीत धरले होते की, समाकिथण आवण अवधभार दोन्हीही 

शून्य मूल्यािे आहेत. या गहृीतानुसार स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त असणाऱ्या मृवत्तकेिर कारक 
असणारी बले आकृती ३९ आ मध्ये दाखविली आहेत. स = ॰ आवण भ = ॰ असल्यामुळे मन िरील 
प्रवतयोगी मृवत्तकादाब म पासून स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे िाढतो त्यामुळे त्यािा कारककबदू न कबदूपासून ⅓ मन 
एिढ्या अांतरािर स्स्र्त आहे (पवरच्छेद ३७ पाहा); आवण त्यािी कारकवदशा उमन या मृवत्तकाखांडाच्या 
गुरुत्िमध्यातून जाते. या मृवत्तकाखांडािे िजन व आहे. उन या उभ्या पृष्ठािर कातथवनक प्रवतबलाांिा अभाि 
असतो. मन िरील दाब स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे िाढत असल्यामुळे दा’’सम या लां बवदक् दाबाच्या कारककबदूिे 
िरील स्र्ान आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे उन िा मध्यकबदू आवण तळाकडिा तृतीयाांशदशथक कबदू या 
दोहोंमध्ये कोठेतरी असेल, असे अपेवक्षता येते. समतोल साधाियािा असेल, तर उम या आडव्या पृष्ठािरील 
भा’’ हा फलरूप दाब दा’’प्र आवण दा’’सम याांच्या सांपातकबदूतून जाणे आिश्यक आहे. भा’’ िी वदशा 
मध्येरेिेकडे कललेली असल्यामुळे त्याच्या कारककबदूिे स्र्ान उ पासून ⅓र पेक्षा ककवित अवधक अांतरािर 
असेल. पादकतळािरील लां बवदक् दाबािे मूल्य त्याच्या म या बाह्यकडेजिळ शून्य असून उ या 
मध्यकबदूकडे िाढत जाते (पवरच्छेद १६ पाहा). ही सिथ लक्षणे एकत्र वििारात घेतली असता, असा वनष्ट्किथ 
वनघतो की, पादकतळािरील स्पशथदाबािे वितरण स्रू्लमानाने पवरिलयाकृती असले पावहजे. 
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आकृिी ३९ : पविका-पादकाांच्या घिथणयुक्त तळाखाली असलेल्या स्स्र्वतस्र्ापक समतोल-विभागाच्या 
सीमाांिर उच्छेदक्षणी कारक असणारी बले : (अ) िजनरवहत, समाकिथणयुक्त मृवत्तका; (आ) िजनयुक्त, 
समाकिथणहीन मृवत्तका; (इ) िजनयुक्त आवण समाकिथणयुक्त मृवत्तकेिर ठेिलेल्या पविकापादकाच्या 

घिथणयुक्त तळािर मृवत्तकेच्या उच्छेदक्षणी येणाऱ्या स्पशथदाबािे वितरण. 
 

आकृती ३९ इ मध्ये भाड या एकूण लक्ष्मणभारािे (समीकरण ४६ (५)) पादकतळािरील वितरण 
दाखविले आहे. भड या भारधारणक्षमतेिे मूल्य गग₁उ₁म₁म या दाबाकृतीच्या सरासरी उांिीइतके होईल. 

 
एकदा मृवत्तकाधारािा उच्छेद घडून आला म्हणजे घसरपृष्ठाच्या िर असलेल्या मृवत्तकेतील 

प्रवतबल-पवरस्स्र्ती विकृतीिर अिलांबून राहत नाही. या कारणास्ति मृवत्तकाधाराच्या उच्छेदानांतर 
स्स्र्वतस्र्ापकत्ि गुणानुसार पादकात येणारी विरूपता मृवत्तकेच्या प्रवतवक्रयेिर प्रभाि टाकू शकत नाही. 
याउलट, पादकािरील भार लक्ष्मणमूल्यापेक्षा पुष्ट्कळि कमी असेल, तर स्स्र्वतस्र्ापकत्ि गुणानुसार 
होणाऱ्या पादकाच्या विरूपत्िािा स्पशथदाब-वितरणािर बराि प्रभाि पडण्यािा सांभि असतो (पवरच्छेद 
१३९ पाहा). भारािे मलू्य जसे लक्ष्मणमूल्याप्रत जाऊ लागते, तसे स्पशथदाबािे प्रारांभािे वितरण हळूहळू 
आकृती ३९ इ मध्ये दाखविलेल्या वितरणासारखे होऊ लागते. 
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४९. चौरसाकृिी बकिा ििुयळाकार उिळ पादकाचंी भारधारिक्षमिा : 
पादकािी डपा ही खोली त्याच्या रुां दीपेक्षा कमी असेल, तर असे िौरसाकार ककिा ितुथळाकार पादक उर्ळ 
मानले जाते. उर्ळ पादकािा ऊहापोह करताना पादकाच्या तळाच्या िरच्या भागात असलेल्या 
मृवत्तकेऐिजी (घनता : घ) आपण दर एकाांक के्षत्रािर भ = डपाघ हा अवधभार गृहीत धरू शकतो (पवरच्छेद 
४५ िा पवहला उपपवरच्छेद पाहा). 

 
पविकापादकािा मवृत्तकाधार खिला, तर मृवत्तकेिे कण पादकाच्या मध्यरेिेला लां बरूप असलेल्या 

एका पातळीला समाांतर हालिाल करतात. म्हणून अशा पादकािी भारधारणक्षमता गवणतवसद्ध करण्यािी 
समस्या म्हणजे पृष्ठविरूपतेिी समस्या ठरते. याउलट, िौरसाकृती ककिा ितुथळाकार पादकाखालिा 
मृवत्तकाधार खिला, तर मृवत्तकाकण समाांतर पातळ्याांत न हलता वत्रज्यावदक् पातळ्याांत हलतात. 

 
ज्या उपपत्तीच्या आधारे समीकरण ४६ (५) आपल्याला वमळाले वतिाि पुन्हा अिलांब केला असता 

असा वनष्ट्किथ वनघतो की, त्र वत्रज्येच्या ितुथळाकार पादकािरील लक्ष्मणभार स्रू्लमानाने पुढील सिथसामान्य 
समीकरणाने व्यक्त करता येणे शक्य आहे. 

 
भाडत्र = π त्र² (सध’’स + घडपा  ध’’भ + घत्र ध’’घ) [१] 

 
ध’’स, ध’’भ आवण ध’’घ हे शुद्ध अांक असून त्याांिी मूल्ये केिळ ಖ या कातथवनक विरोधाच्या कोनािर 

अिलांबून असतात. समीकरण (१) हे समीकरण ४६ (५) सारखेि आहे. परांतु गवणत माांडण्यातील 
अडिणीमुळे हे गुणाांक ठरविण्यािी शास्त्रपूत पद्धत अद्याप शोधली गेलेली नाही. सैद्धाांवतक विििेनातून 
ककिा पुरेशा प्रयोगाांच्या आधारे या बाबतीत यश येत नाही, तोपयंत आपल्याजिळ सध्या असलेल्या मयावदत 
अनुभिाच्या आधारेि भारधारणक्षमतेिे प्राक्कलन करणे भाग आहे. एतविियक उपलबध मावहती व्यािहावरक 
मृवत्तका-स्र्ापत्याच्या ग्रांर्ात वदली जाईल (गोल्डर १९४२, स्केम्पटन १९४२ आवण अप्रकावशत 
प्रयोगफवलते). अवतशय प्रवतकूल असणारी प्रायोवगक फवलते, एक तात्पुरते समीकरण प्रस्र्ावपत 
करण्यासाठी आधारभतू धरून, ग्रांर्कत्याने ितुथळाकार के्षत्राच्या भारधारणक्षमतेसाठी पढुील समीकरण 
माांडले आहे. 

 
भाड = πत्र² भड = πत्र² (१·३ स धस + घ · डपा · धभ + ०·६ घ · त्र · धघ) [२]  

 
धस, धभ आवण धघ याांिी येर्ील मूल्ये म्हणजे पविकापादकाांच्या सांदभात त्याि मृवत्तकेच्या बाबतीत 

वमळणारे धारण-गुणक आहेत. २र × २र असे िौरस के्षत्र व्यापणाऱ्या पादकासाठी ग्रांर्कत्याने पुढील 
समीकरण माांडले आहे. 

 
भाड = ४ र² भड = ४ र² (१·३ स · धस + घ · डपा · धभ + ०·८ घ · र · धघ) [३] 
 
जर मृवत्तका विस्कवळत ककिा अवतशय दमनीय असेल, तर ध या धारणगुणकाांऐिजी ध’ िी मूल्ये 

घेतली पावहजेत (आकृती ३८ इ पाहा). 
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लहान प्रमाणािर केलेल्या प्रारूप प्रयोगाांिरून असे वदसून आले आहे की, ितुथळाकार (वत्रज्या : त्र) 
भारयुक्त के्षत्राच्या पवरसरातील भपूृष्ठामध्ये येणारा जास्तीत जास्त फुगिटा त्याच्या मध्यकबदूपासून सुमारे ३ 
त्र अांतराच्या आति असतो; आवण सुमारे ५ त्र अांतरापलीकडे ही फूग वदसून येत नाही. 

 
समीकरण २ िरून पढुील वनष्ट्किथ वनघतात. समाकिथणगुणी ( ಖ = ॰) मृवत्तकेिर ठेिलेल्या 

पविकापादकाच्या (रुां दी : २ र) मृवत्तकाधारात एकाांक के्षत्रािरील भड या भारामुळे व्यापक कातथवनक उच्छेद 
घडून येत असेल, तर त्याि मृवत्तकेिरील ितुथळाकार (व्यास : २ त्र) पादकािी भारधारणक्षमता 
स्रू्लमानाने १·३ भड इतकी असते. याउलट जर स = ॰, डपा = ॰ आवण ಖ > ॰ अशी मृवत्तका असेल, तर 
वतच्यािरील ितुथळाकार पादकािी भारधारणक्षमता ०·६ भड असते. येरे् भड म्हणजे त्याि मृवत्तकेिरील 
पविकापादकाखाली (रुां दी : २ र) व्यापक कातथवनक उच्छेद घडिनू आणण्यासाठी आिश्यक असणारा 
एकाांक के्षत्रािरील भार आहे. िालुका आवण विक्कण मृवत्तका याांिर केलेल्या प्रयोगाांनी उपरोक्त वनष्ट्किथ 
स्रू्लमानाने यर्ार्थ आहेत, असे दाखिनू वदले आहे. गवणतवसद्ध मूल्ये आवण प्रत्यक्षात मोजलेली मूल्ये याांत 
तांतोतांत एकिाक्यता अपेवक्षता येत नाही. 
 
५०. दंडगोलाकृिी स्िंभांची भारधारिक्षमिा : 
पूिीच्या पवरच्छेदाांतून पादकतळ-पातळीच्या िर असलेल्या मृवत्तकेिा कातथवनक विरोध दुलथ वक्षला होता; 
कारण त्यामुळे होणारी िकू लहान होती आवण सुरवक्षततेत भर टाकणारी होती. परांतु ज्याांिा व्यास 
पायाच्या खोलीशी तुलना केली असता लहान असतो, अशा स्तांभाांिा वििार करताना तसे करणे समर्थनीय 
ठरत नाही. त्यामुळे उद्भिणारी िूक फार मोठी असण्यािा सांभि असतो. मृवत्तकेतील कातथवनक प्रवतबलाांिा 
स्तांभाच्या भारधारणक्षमतेिर होणारा पवरणाम आकृती ३६ आ च्या उजव्या भागात दाखविला आहे. तेरे् मन 
ने दाखविलेल्या कां कणाकृती भमूीच्या खाली स्स्र्त असलेल्या मृवत्तकेिर आडिा वत्रज्यावदक् दाब कारक 
होतो. हा दाब स्तांभतळालगत खाली असणाऱ्या मृवत्तकेकडून वनमाण झालेला असतो. आकृतीत बाणाांनी 
दाखविल्याप्रमाणे ऊध्िथ वदशनेे वििवलत होण्यािी प्रिृत्ती या मृवत्तकेत असते. या प्रिृत्तीला केिळ मन या 
कां कणाकृती भागािरील मृवत्तकेच्या िजनामुळेि (एकाांक के्षत्रािरील िजन घ · डपा) विरोध केला जातो 
असे नव्हे, तर मृवत्तका ि स्तांभ या दोहोंतील स्पशथपृष्ठािरील त्ििाघिथणाने (एकाांक के्षत्रािरील मूल्य ष) 
आवण कां कणाकृती के्षत्रािरील मृवत्तकाखांडाच्या नझ या बाह्य सीमेिरील ತ या कातथवनक प्रवतबलाांनीसुद्धा तो 
केला जातो. या प्रवतबलाांिा पवरणाम दुहेरी असतो. एकतर त्याांच्यामुळे स्तांभतळािर पडणारा भार 
स्तांभािरील भा या भारापेक्षा कमी होतो; तो असा : 
 

भा₁ = भा − २ π त्र · ष · डपा 
 
म्हणून उच्छेदक्षणी स्तांभतळािरील एकूण उभा भार भाड असेल, तर तो भार वनमाण करण्यास 

आिश्यक असणारा भाडस्तां हा स्तांभािरील भार (स्तांभिजनासवहत) पुढीलप्रमाणे असेल. 
 

भाडस्तां = भाड + २ π त्र · ष · डपा [१] 
 
दुसरे असे की, मन या कां कणाकृती भागाच्या िर असलेल्या मृवत्तकेतील कातथवनक प्रवतबलाांमुळे हा 

भाग ऊध्िथ वदशनेे सरकू लागताि या भागाच्या एकाांक के्षत्रािरील उभा दाब िाढतो. घ·डपा या मूळ 
मूल्याऐिजी तो घ₁डपा एिढा मोठा होतो. समीकरण ४९ (२) मध्ये घ·डपा ऐिजी घ₁डपा वनयुक्त करून 
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वमळणारे भाड िे मूल्य समीकरण १ मध्ये प्रविष्ट केले असता, आपल्याला स्तांभािरील लक्ष्मणभारासाठी 
पुढील समीकरण वमळते. 

 
भाडस्तां = π त्र² (१·३ स धस + घ ₁·डपा धभ + ०·६ घ·धघ) + २ π त्र · ष · डपा [२] 

 
धस, धभ आवण धघ याांिी मूल्ये आकृती ३८ इ िरून वमळू शकतात. म न या कां कणाकृती भागाच्या 
ऊध्िथगमनास विरोध करणारी बले कळली असता, घ₁ िे मूल्य ठरविता येते. या के्षत्रािा बाह्य व्यास २छ · त्र 
एिढा असल्यामुळे ही बले पढुीलप्रमाणे माांडता येतात. 
 

डपा [(छ² − २) π त्र² + २ π त्र ष + २ छ π त्र ತ] 
 
म्हणजेि कां कणाकृती भागाच्या दर एकाांक के्षत्रािरील त्यािे मूल्य पढुीलप्रमाणे असेल. 

 

भ₁ = डपा [ घ + २ ि + छ ತ ] = घ₁·डपा [३ अ] 
(छ² − १) त्र 

 
येरे् 
 

 घ₁= घ + २ 
ष + छ ತ 

  [३ 
आ] (छ² − १) त्र 

 
आहे. समीकरण ३ मधील छ या पदािे मूल्य असे असले पावहजे की, समीकरण २ मधील भाडस्तां या 
लक्ष्मणभारािे मूल्य लघुतम येईल. र्ोडीशी आकडेमोड करून हे साध्य होते. त्ििाघिथणािे पूणथ मूल्य या 
समीकरणात वनयुक्त करता येते; कारण त्ििाघिथण पूणथपणे कायास्न्ित झाल्याविना स्तांभ भमूीमध्ये खि ू
शकत नाही. तर्ावप समीकरण ३ आ मधील ತ िे मूल्य फार अवनवित असते; कारण नझ िरील कातथवनक 
प्रवतबलाांिी तीव्रता बऱ्याि अांशी मवृत्तकेच्या अिकाश-दमनीयतेच्या प्रमाणािर अिलांबून असल्यामुळे 
मृवत्तका जर व्यिहारतः अदमनीय असेल—उदाहरणार्थ, दृढ िालुका—तर नझ च्या तळाकडील 
भागािरील कातथवनक प्रवतबले महत्त्िपूणथ असण्यािा सांभि असतो. उलटपक्षी, विस्कवळत िालुकेत ती 
पुष्ट्कळि दमनीय असल्यामुळे, नझ या सांपूणथ के्षत्रािरील कातथवनक प्रवतबले नगण्य असण्यािा सांभि 
असतो; कारण स्तांभाच्या अधोमुख हालिालीसाठी आिश्यक असलेला अिकाश, मन या कां कणाकृती 
के्षत्राखाली असलेल्या िालुकेत पाश्वीय दमन होऊन वनमाण होणे शक्य असते. पवरणामी, या के्षत्राच्या 
िरिी िालुका उिलली जाण्यािी प्रिृत्तीही नगण्य असण्यािा सांभि असतो. तेव्हा मृवत्तकेच्या नझ या 
दांडगोलाकृती पृष्ठभागािरील कातथवनक विरोध अांशतःि कायास्न्ित होणार असल्यामुळे त्या बाबतीत सढळ 
प्रमाणात सिलत ठेिनूि समीकरण ३ आ मधील ತ िे मूल्य वनिडले पावहजे. कसेही असो, स्तांभाच्या 
भारधारणक्षमतेिर मृवत्तकेच्या अिकाशदमनीयतेिा प्रभाि वनणायक रीत्या पडत असल्यामुळे वतिा वििार 
केलाि पावहजे. 
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५१. स्िूिाचंी व्यस्क्ििः भारधारिक्षमिा : 
स्रू्णा आवण कृश स्तांभ याांत भेद आहे, तो केिळ बाांधकामाच्या पद्धतीत. काही स्रू्णा शांकूच्या आकाराच्या 
असल्या, तरी स्तांभाांच्या भारधारणक्षमतेिर केलेले उपरोक्त भाष्ट्य स्रू्णाांच्या बाबतीतही लागू पडते. 
स्रू्णेिरील एकूण भारापैकी भाि हा भाग त्िचाघषयिाने पेलला जातो. उरलेला भाअ हा भाग स्रू्णेिा तळ 
ककिा स्रू्णाग्र यािारे मृवत्तकेिर सांक्रवमत होतो. त्यास अग्रणिरोधक म्हणतात; म्हणून स्स्र्रभाराखालील 
स्रू्णेिी भास्र् ही भारधारणक्षमता पुढील समीकरणाने व्यक्त करता येते. 
 

भास्र् = भाअ + भाि 
 
भाअ आवण भाि ही पदे स्तांभाांिी भारधारणक्षमता वनवित करणाऱ्या समीकरण ५० (१) मधील भाड आवण २ π 
त्र · ष · डपा या पदाांशी जुळणारी आहेत. 

 
मृदु विक्कण मवृत्तका, गाळ ककिा नदीतील विखल याांसारख्या सिथदूर समप्रमाणात नम्य असणाऱ्या 

पदार्ात पूणथपणे वनविष्ट असलेल्या स्रू्णाांच्या बाबतीत भाअ हा अग्रविरोध त्ििाघिथणाने पेललेल्या भाि च्या 
मानाने क्षलु्लक असण्यािा सांभि असतो. अशा स्रू्णाांना घषयिाधारी स्िूिा म्हणतात. याउलट, स्रू्णाग्र 
एखाद्या दृढ स्तराांत वनविष्ट असेल, तर भारािा अवधकाांश भाग हा स्रू्णाग्राने पेललेला असतो. अशा 
स्रू्णेला अग्राधारी स्रू्णा म्हणतात. 

 
त्ििाघिथण आवण अग्रविरोध याांिे परस्पराांतील प्रमाण मृवत्तकाप्रकारािर आवण स्रू्णेच्या 

मोजमापाांिरि केिळ अिलांबून नसते, तर भमूीमध्ये स्रू्णा स्र्ापण्यासाठी अिलां वबलेल्या पद्धतीिरही ते 
अिलांबून असते. काही प्रकाराांच्या स्रू्णा—उदाहरणार्थ, लाकडी स्रू्णा आवण सलोह काँक्रीटच्या 
पूिाकावरत स्रू्णा—त्याांच्या शीिािर घणाने आघात करून भमूीत ठोकल्या जातात. स्रू्णा प्रस्र्ावपत 
करण्यािा दुसरा प्रकार पुढीलप्रमाणे असतो : ठोकण्यािे काम िालू असताना, ज्यािे तळाकडिे तोंड बांद 
ठेिलेले असते ि जे भमूीबाहेर पुनः काढून घेता येण्याजोगे असते, असे एक किि भमूीमध्ये प्रर्म ठोकतात; 
नांतर हे किि काँक्रीटने भरतात; आवण काँक्रीट भरत असताना ते हळूहळू भमूीतून िर काढून घेतात. 
किि ठोकत असताना वनमाण झालेली प्रवतबले या वक्रयेमुळे अांशतः कमी होतात. कठीण स्तरात स्रू्णा 
ककिा किि ठोकणे सोयीिे व्हाि े ि िधेनािा िगे िाढािा यासाठी पाण्यािा झोत िापरता येतो. अशा 
झोतामुळे स्रू्णाग्राच्या खालिी मृवत्तका वढली होते. िेधन वििरात काँक्रीट ओतून ककिा धुमसून ककिा 
उघड्या तोंडािे दांडगोलाकृती किि भमूीत ठोकूनही स्रू्णा स्र्ावपत केलेल्या आहेत. किि ठोकताना 
त्याच्या आत येणारी मृवत्तका या दुसऱ्या पद्धतीत हिचे्या झोतािा िापर करून बाहेर काढली जाते आवण 
मोकळ्या झालेल्या जागेत नांतर काँक्रीट भरले जाते. 

 
त्ििाघिथणािर आवण समीकरण ५०(३) मधील कातथवनक प्रवतबलाांच्या तीव्रतेिर पडणाऱ्या 

स्रू्णास्र्ापन-पद्धतीच्या प्रभािाविियीिे आपले ज्ञान अद्यापही प्रार्वमक अिस्रे्त आहे; आवण सैद्धाांवतक 
पद्धतीने या प्रभािािे मूल्यमापन करण्यािा सांभिही फारि र्ोडा आहे. 

 
दांडगोलाकृती स्तांभाांिी भारधारणक्षमता गवणतवसद्ध करण्यात अांतभूथत असलेल्या 

अवनवितपणामुळे (पवरच्छेद ५० पाहा) स्रू्णाांिी भारधारणक्षमता ठरविण्यािे प्रयत्न (स्टनथ १९०८, 
दॉर १९२२ आवण इतर वकत्येक) यशस्िी झाले नाहीत, यात आियथ िाटण्यािे कारण नाही. या सिथ 
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प्रयत्नाांतून अवतशय वबनबुडािी गृहीते तरी समाविष्ट झालेली आहेत ककिा उपलबध वसद्धाांताांिा 
िुकीच्या पद्धतीने िापर केलेला आहे. पुढील उदाहरणािरून हे वदसून येईल. काही प्रयत्नाांत 
पृष्ठीय विरूपतेच्या बाबतीति केिळ लागू पडणारा प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा वसद्धाांत ककिा 
पविकापादकाच्या भारधारणक्षमतेिा, पवरच्छेद ४५ मध्ये िर्मणलेला वसद्धाांत, अशा एखाद्या 
वसद्धाांतािा अिलांब करून अग्रविरोध गवणतवसद्ध केलेला आढळतो. तर अन्य काही प्रयत्नाांत 
त्ििेिरील मृवत्तकादाब कूलोमच्या मृवत्तकादाबविियक वसद्धाांताच्या साहाय्याने वनवित केलेला 
आढळतो. आता हा वसद्धाांतसुद्धा पृष्ठीय विरूपतेति लागू पडतो. आणखी असे की, मृवत्तकेच्या 
अिकाशदमनीयतेिा अग्रविरोधािर होणारा पवरणाम तर सतत दुलथ वक्षला गेला आहे (टेरझागी 
१९२५). 

 
स्रू्णाांिी भारधारणक्षमता अद्यापही प्रयोगशाळेत केलेल्या मृवत्तकाप्रयोगाांिरून वमळालेल्या 

फवलताांच्या आधारे ठरविता येत नाही. तेव्हा अर्ाति वतच्या प्राक्कलनासाठी एकतर स्र्ावनक अनुभिािा 
आधार घेणे ककिा प्रत्यक्ष स्र्ानािर प्रयोगादाखल स्रू्णा ठोकून ि उच्छेदक्षण येईपयंत वतच्यािर भार 
लािणे; याांपैकी एका पद्धतीिा अिलांब करणे आपल्याला भाग पडते. 

 
भार-प्रयोगािी आिश्यकता टाळता आली तर पाहािी, या हेतूने इष्ट ती मावहती सोप्या स्र्ावनक 

प्रयोगाांच्यािारे प्राप्त करून घेण्यािे प्रयत्न शतकापेक्षा अवधक काळापासून िालू आहेत. अशा प्रयोगात वह 
या ज्ञात िजनािा घण स्रू्णेच्या माथ्यािर च या ज्ञात उांिीिरून पडू वदला असता वनमाण होणाऱ्या ∆न या 
िधेनािी खोली मोजली जाते. स्रू्णेिे ∆न हे िधेन आवण त्यास होणारा विरोध या दोहोंतील सांबांध अशा 
प्रयोगातून वमळतो ि तो व्यक्त करणारी समीकरणे स्िूिासूते्र म्हणून प्रवसद्ध आहेत. 

 
५२. स्िूिासूते्र: 
स्स्र्रभारािारे केलेल्या स्रू्णेच्या िधेनास होणाऱ्या विरोधािा दाखला देऊन असे गृहीत धरले जाते की, 
घणाच्या एका आघाताखाली होणाऱ्या िधेनािे मान आवण मृवत्तकेिा तदनुिांवगक भा हा विरोध याांतील सांबांध 
स्रू्लमानाने आकृती ४० मध्ये वदलेल्या दोन्ही आलेखाांतील उपम या रेिेने दाखविल्याप्रमाणे असतो. 

 

 
आकृिी ४० : घणाच्या आघाताांमुळे होणारे स्रू्णेिे िधेन आवण त्याला होणारा विरोध भाड याांतील सांबांध 

(अ) िाळूमध्ये, (आ) विक्कण मृवत्तकेमध्ये. आधार कुकमग्ज (१९४०) 
 

आकृती ४० मध्ये दाखविल्याप्रमाणे स्रू्णा अवधकावधक खोल जाईल तसा िालुकेतील विरोध 
सातत्याने िाढत जातो; परांतु विक्कण मृवत्तकेतील विरोध मात्र एका महत्तम मूल्याप्रत जाऊन नांतर कमी 
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होण्यािा सांभि असतो. घणाघाताांखालील िधेनाला होणारा विरोध िाढत्या िधेनानुसार बदलत 
असल्यामुळे “शीघ्र-िधेन-विरोध” या शबदप्रयोगाला कोणताि वनवित अर्थ नाही, असे म्हणाि े लागेल. 
तसा अर्थ याियािा असेल, तर हा शबदप्रयोग अांवतम विरोधासाठी िापरला पावहजे. िधेन-आलेखाला 
काढलेल्या उभ्या असांपाती रेिेच्या भा’ग या भजुामूल्याने हा अांवतम विरोध दाखविला आहे. 

 
घणाघाताांमुळे स्रू्णेिे स्र्ायी स्िरूपािे िधेन घडून येते एिढेि नव्हे, तर स्रू्णेिे ि भोितालच्या 

मृवत्तकेिे अल्पकाळापुरते स्स्र्वतस्र्ापक स्िरूपािे दमनही होते. त्यामुळे घणाघाताांमुळे होणाऱ्या िधेनाच्या 
पाठोपाठ स्स्र्वतस्र्ापकत्ि गुणामुळे होणारे उिेधनही घडून येते. या उिेधनात स्रू्णाशीिथ स्पष्टपणे िर 
उसळून आल्यािे वदसते. आकृती ४० मध्ये हे उिेधन मग या रेिेने दाखविले आहे. 

 
िधेनातील िाढ आवण तदनुिांवगक विरोध याांिा गुणाकार म्हणजे िाढलेल्या िधेनासाठी कराि े

लागणारे कायथ होय. एखादी स्रू्णा भमूीमध्ये ∆न अांतर उतरिताना उद्भिणाऱ्या त्ििाघिथणािर मात 
करण्यासाठी आवण स्रू्णाग्राजिळिी मृवत्तका बाजूला सारण्यासाठी कराि े लागणारे कायथ, आकृती ४० 
मधील प्रत्येक आलेखात उमग या रेखाांवकत के्षत्राने दाखविले आहे. या उपयुक्त कायाव्यवतवरक्त प्रत्येक 
घणाघातामुळे स्रू्णेमध्ये ि भोितालच्या मृवत्तकेमध्ये तीव्र स्िरूपािी कां पने वनमाण होतात आवण 
आघातानांतर घणही अनेक िळेा उसळी घेतो, असे स्पष्टपणे वदसते. या गवतजन्य घटना घडिनू 
आणण्यासाठी आिश्यक असणारी कायथशक्ती हा शस्क्तनाश आहे, असेि म्हटले पावहजे. कारण स्रू्णेिे 
स्र्ायी स्िरूपािे िधेन घडून येण्यासाठी या कायथशक्तीिा काहीि उपयोग झालेला नसतो. ज्यािे अग्र 
पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असलेल्या तळािर ठेिलेले आहे आवण जो स्ितःही पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक आहे 
अशा स्तांभाच्या माथ्यािर घणाघात केला, तर या अग्रािे मूळ स्र्ान आवण आघातानांतरिे स्र्ान ही दोन्ही 
एकि असतात. अशा िळेी घणाघातासाठी िापरलेली सांपूणथ शक्ती िाया जाते हे या सांदभात लक्षात येईल. 

 
प्रिवलत स्रू्णासूते्र एका सुकरतादायी गृहीतािर आधावरत आहेत. स्रू्णेिे ∆न या अांतरातून िधेन 

होत असताना अनुभिास येणारा भाग हा िधेन-विरोध या सांपूणथ अांतरात स्स्र्रमूल्य राहतो, हे ते गृहीत होय. 
आघात करणाऱ्या घणाने केलेले एकूण कायथ िह · ि असेल तर त्यािे समीकरण आपण पुढीलप्रमाणे माांडू 
शकतो. 

 
वह × च = भाग ∆न + ऊ [१] 

 
येरे् ऊ म्हणजे एकूण कायथ-शस्क्त-नाश आहे. कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नसूनही येरे् आणखी असे 
गृहीत धरले आहे की, स्रू्णा ि वतच्या भोितालिी मवृत्तका याांिे स्स्र्वतस्र्ापकत्िामुळे होणारे तात्पुरते 
दमन घडत असताना होणारे कायथ हे कायथशस्क्तनाशािाि एक अिश्यमेि भाग आहे. तर्ावप आघाताने 
वनर्ममलेल्या कां पनाांच्यािारे होणारा महत्त्िािा कायथशस्क्तनाश मात्र येरे् दुलथ वक्षला आहे. 

 
विरोध आवण िधेन याांतील खरा सांबांध दाखविणारे आकृती ४० मधील आलेख आवण स्रू्णासूते्र 

ज्याांिर आधावरत असतात त्या काहीशा कृवत्रम कल्पना याांिा आपल्याला मेळ घालाियािा असेल, तर 
रेखाांवकत के्षत्रािा गतम हा खालिा भाग म्हणजे कायथशस्क्तनाश ऊ आहे, असे आपण मानले पावहजे; आवण 
उगतप या िरच्या भागाऐिजी, तीि उांिी ि तेि के्षत्रफळ असणारा एक आयत गृहीत धरला पावहजे. अशा 
आयतािी रुां दी पढुीलप्रमाणे असेल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भाग = 
उ ग त प के्षत्रफळ 

 [२] 
∆न 

 
ही रुां दी म्हणजे ज्यािा स्रू्णासूत्राांत उल्लेख केला जातो, तो शीघ्र-िधेनविरोध होय, असे म्हणता येईल. 
आकृती ४० मध्ये दाखविल्याप्रमाणे भाग िे मूल्य शीघ्र-िधेनविरोधाच्या भा’ग या खऱ्या मूल्यापेक्षा लहान 
ककिा मोठे असू शकते. 

 
समीकरण १ मधील ऊ या कायथशस्क्तनाशािे प्राकल्लन करण्याच्या प्रिवलत पद्धती पुढे वदलेल्या 

गृहीताांपैकी कोणत्या तरी एकािर आधावरत असतात. 
 

(अ) कायथशस्क्तनाश हा शीघ्रिधेनविरोध, भाग, गुवणले स्रू्णेिे तात्पुरते िधेन (∆न’ – ∆न) इतका 
असतो; 

(आ) स्रू्णेिे स्स्र्वतस्र्ापकत्िगुणानुसार होणारे दमन हेि ऊ या कायथशस्क्तनाशास कारणीभतू 
असते; 

(इ) ऊ आवण न्यटूनप्रणीत आघात-वसद्धाांतानुसार वमळणारा कायथशस्क्तनाश हे एकि असतात; 
(ई) स्स्र्वतस्र्ापकत्िगुणानुसार होणाऱ्या दमनातील कायथशस्क्तनाश आवण न्यटूनच्या 

वसद्धाांतानुसार वमळणारा कायथशस्क्तनाश असे दोन्ही तऱ्हेिे कायथशस्क्तनाश ऊ मध्ये समाविष्ट 
असतात. 

 
स्रू्णासूत्राांच्या मूळ प्रितथकाांनी प्रवसद्ध केलेल्या समीकरणाांतून अांवतम विरोधािा वनदेश केलेला 

असो अर्िा वनधोक भारािा वनदेश केलेला असो; पुढील विििेनात हीं वनरवनराळी सूते्र अांवतम विरोधािे 
मूल्य घेऊनि माांडली जातील. 

 
समजा, 
ल = स्रू्णेिी लाांबी, 
आ = स्रू्णेच्या सरासरी छेदािे के्षत्रफळ, 
िस्थ = स्रू्णेिे िजन, 
य ं= स्रू्णा-पदार्ािा स्स्र्वतस्र्ापन–मापाांक, 
प्र = न्यूटनच्या आघात-वसद्धाांतातील प्रत्यानयनािा गुणाांक 

 
आहेत. कायथशस्क्तनाशािे प्राकल्लन िरील (अ) या गृहीतािर आधावरत असेल, म्हणजे ऊ िे मूल्य 
पुढीलप्रमाणे असेल, 

 
ऊ = भाग (∆न’– ∆न) [३] 

 
तर समीकरण १ िा अिलांब करून पढुील समीकरण वमळते. 

 

भाग = 
वह · च  

[४] 
∆न’ 



 

अनुक्रमणिका 

या समीकरणािे उत्तर काढण्यासाठी आिश्यक आसणारे ∆न’ हे महत्तम िधेन, के्षत्रात प्रत्यक्ष मोजल्याविना 
वमळत नसल्यामुळे हे समीकरण फारसे िापरात नाही. 

 
िाइसबाख वसद्धाांत (सुमारे १८२०) म्हणजे िरील (आ) या गृहीतािर आधारलेल्या वसद्धाांताांिे एक 

उदाहरण आहे. यात स्रू्णेच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िजन्य दमनामुळे होणारा कायथशस्क्तनाशि केिळ वििारात 
घेतला जातो. स्रू्णेच्या िधेनास होणारा विरोध स्रू्णाग्राच्या स्र्ानी एकवत्रत झालेला असतो, असेही 
िाइसबाखने गृहीत धरले. स्रू्णेतील अक्षवदक् भार ॰ पासून भाग या मूल्यापयंत िाढतो; म्हणून उपरोक्त 
दमन वनर्ममण्यासाठी कराि ेलागणारे कायथ पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 

 

ऊ= 
१ · भा²ग ल 

 [५] २ आ · य ं
 
हे मूल्य समीकरण १ मध्ये वनयोवजत करून आवण ते भाग साठी सोडिनू आपल्याला िाइसबाखिे पुढील 
समीकरण प्राप्त होते. 
 

भाग = − ∆ न · आ · य ं + √ २वह · च · आ · य ं + ( ∆ न · आ · य ं ) ² [६] ल ल ल  
 
घण आवण स्रू्णा याांमधील अांशतः स्स्र्वतस्र्ापक असणाऱ्या आघातामुळे होणाऱ्या 

कायथशस्क्तनाशािे न्यूटनप्रणीत समीकरण (गृहीत इ) पुढीलप्रमाणे असते. 
 

ऊ = वह · च 
वस्र् (१ − प्र²)  

[७] 
वस्र् + वह  

 
पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असणाऱ्या आघाताच्या प्रत्यानयनािा गुणाांक प्र यािे मूल्य एक असते 

आवण तदनुिांवगक कायथशस्क्तनाश शनू्यमूल्य असतो. ऊ = ॰ असल्यास समीकरण १ च्या साहाय्याने 
आपल्याला सँडसथिे (सुमारे १८५०) खालील समीकरण वमळते. 

 

भाग = 
वह · च  

∆न  

 
याउलट, आघातामध्ये स्स्र्वतस्र्ापकत्िािा पूणथ अभाि असेल (प्र=॰), तर न्यूटनप्रणीत 

कायथशस्क्तनाशािे मूल्य पढुीलप्रमाणे होते. 
 

ऊ = वह · च 
वस्र्  

वस्र् + वह  

 
खाली वदलेल्या आयटेलविनच्या (सुमारे १८२०) सूत्रािा उपरोक्त मूल्य हा आधार आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

भाग = 

वह · च  

∆न ( १ + 
वस्र् 

) 
वह 

 
या समीकरणातील ∆न वस्र्/वह या पदाऐिजी थ हा एक प्रायोवगक स्स्र्राांक घातला, तर 

आपल्याला इांवजवनयकरग न्यजूिे पूढील सूत्र प्राप्त होते. 
 

भाड = 
वह · च  

[८] 
∆न + थ 

 
(ई) या गृहीतािर आधावरत असलेल्या तर्ाकवर्त सािथवत्रक समीकरणाांत कायथशस्क्तनाशािे 

कल्पनेत येऊ शकणारे सिथ प्रकार वििारात घेतलेले आहेत. हे प्रकार असे : स्रू्णेच्या 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िगुणानुसार होणाऱ्या दमनामुळे होणारा नाश (समीकरण ५), न्यटूनच्या सूत्रातील नाश 
(समीकरण ७) आवण आणखी ऊमृ हा नाश. ऊमृ म्हणजे स्स्र्वतस्र्ापकत्िगुणानुसार मवृत्तका आवण 
स्रू्णाटोप याांच्या दमनामुळे होणारा कायथशस्क्तनाश होय. समीकरण १ मधील ऊ ऐिजी या सिथ नाशाांिी 
बेरीज वनयोवजत करून आपल्याला पढुील समीकरण प्राप्त होते. 

 

वहच = भाग ∆न + वहच 
वस्र् (१ – प्र²) 

+ 
भा²गल 

+ ऊमृ [९] 
वस्र् + वह २ आ य ं

 
अशा प्रकारच्या स्रू्णासूत्राांच्या समूहािे विख्यात प्रावतवनवधक उदाहरण साांगायिे, तर ते 

रे  टेनबाखर (१८५९) आवण वहले (१९३०) याांच्या सूत्राांिे साांगता येईल. 
 
वह, ि आवण ∆न याांिी मूल्ये तीि ठेिनू वनरवनराळ्या स्रू्णासूत्राांनुसार वमळणारी भाग या शीघ्र-

िधेन-विरोधािी मूल्ये फारि िगेळी असतात. ऊ या कायथशस्क्तनाशाच्या सैद्धाांवतक मूल्यमापनाला पायाशुद्ध 
शास्त्रीय आधार नाही, हे या एकाि गोष्टीिरून स्पष्ट होते. 

 
ए. ई. कुकमग्जच्या (१९४०) मते ऊ हा कायथशस्क्तनाश ठरविण्याच्या वनरवनराळ्या पद्धतींिर 

पुढीलप्रमाणे आके्षप घेता येण्यासारखे आहेत. स्स्र्र पवरस्स्र्तीतील प्रवतबल आवण विकृती याांतील सांबांध 
वनयांवत्रत करणाऱ्या वनयमािर, समीकरण ५, आधावरत आहे. हा वनयम आघातजन्य विरूपतेला लागू होत 
नाही. तसेि या समीकरणात मृवत्तकेच्या विरूपतेतील कायथशस्क्तनाशािा समािशे नाही, हाही एक दोि 
आहे. आघातजन्य कायथशस्क्तनाशाविियीिे न्यूटनिे समीकरण ७ हे फक्त ज्याांच्यािर बाह्य बांधन नाही, 
अशा िस्तूांमधील आघातासि लागू आहे. घणाच्या ठोक्याने केलेल्या आघातासारख्या समस्याांच्या सांबांधाांत 
न्यूटनिा वसद्धाांत िापरण्याबाबत त्याने स्ितःि इशारा देऊन ठेिला आहे (न्यूटन १७२६). न्यटूनप्रणीत 
आघातजन्य नाश आवण स्स्र्वतस्र्ापकत्िगुणानुसार येणाऱ्या विरूपत्िाांमुळे होणारा नाश या दोहोंिा 
समािशे समीकरण ९ मध्ये केलेला आहे ि त्याांत एकमेकीिर आदळणाऱ्या िस्तूांत स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-
गुणानुसार येणाऱ्या विरूपतेत होणारा कायथशस्क्तनाशही समाविष्ट झालेला आहे, एिढी एकि गोष्ट 
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समीकरण ९ बाद ठरविण्यास पुरेशी आहे; मग न्यूटनिा आघातविियक वसद्धाांत प्रस्तुत समस्येत लाग ू
पडत असो िा नसो. 

 
या अांगभतू दोिाांमुळे सिथि प्रिवलत स्रू्णासूते्र, स्रू्णा-िधेन-कायातून वमळणाऱ्या फवलताांिर, घण 

आवण स्रू्णा याांच्या िजनािे गुणोत्तर अशासारख्या मूलभतू गोष्टींिा प्रभाि कसा पडतो, या बाबतीत अगदी 
िुकीच्या कल्पना करून देतात. स्रू्णाांच्या िधेनािर होणाऱ्या घणाघाताांच्या पवरणामाविियी विश्वासाहथ 
मावहती वमळविण्यासाठी या आघाताांतून वनमाण होणाऱ्या कां पनाांिा वििार करणे आिश्यक असते. 
कां पनाांच्या वसद्धाांतािी मलूतत्त्ि े आवण त्याांिी स्रू्णािधेनकायात उद्भिणाऱ्या समस्याांच्या सांदभातील 
उपयुक्तता, या विियािी ििा पवरच्छेद १६२ मध्ये केली जाईल. 

 
उघड उघड वदसून येणाऱ्या त्रुटी आवण विश्वासाहथतेिा अभाि असूनही ही स्रू्णासूते्र 

धांदेिाईक अवभयांत्याांमध्ये फार लोकवप्रय आहेत. कारण त्याांिा अिलांब केला असता, स्रू्णाधारी 
पायाच्या पूिथकल्पािी माांडणी फार सोपी होते. या कृवत्रम सोपेपणासाठी द्याि ेलागणारे मोल मात्र 
फार मोठे असते. स्रू्णासूत्राांिा अिलांब करून वमळणाऱ्या फवलताांनुसार पूिथकस्ल्पत केलेल्या 
पायाांिे सुरवक्षतताांक काही उदाहरणाांत फारि अवधक येतात; तर अन्य काही उदाहरणाांत पायािे 
उल्लेखनीय प्रमाणात अिसीदन अनुभिास येते. अशा सूत्राांिा उपयोग कोणत्या पवरस्स्र्तीत करणे 
सुयोग्य ठरेल याविियी अद्यापही मतभेद आहेत. या सांबांधात िािकाांिे लक्ष नुकत्याि झालेल्या 
अवतशय विित्तापूणथ ििेकडे िधेले पावहजे (स्रू्णासूते्र. Progress report of the Committee on 
the Bearing Value of Pile Foundations Proc. Am. Soc. C. E. May 1941, सप्टेंबर ते वडसेंबर 
१९४१ ि जानेिारी ते मािथ १९४२, शिेट मे १९४२ या कालातील प्रत्येक अांकातील ििा). 
 

५३. स्िूिाचंा िीघ्रिेधन आणि मंदिेधन णिरोध : 
शीघ्रिधेन-विरोध म्हणजेि घणाच्या आघाताांिारे केल्या जाणाऱ्या शीघ्र िधेनास होणारा मृवत्तकेिा विरोध. 
हा विरोध आवण स्रू्णेच्या अवतमांद िधेनासाठी आिश्यक असणारा स्र्वैतक भार हे दोन्ही अिश्यमेि सारखे 
असलेि पावहजेत असे नाही. त्यािी कारणे पढुीलप्रमाणे आहेत : स्रू्णाग्राच्या शीघ्र िधेनास होणारा विरोध 
हा काही केिळ स्र्ैवतक घिथण ककिा समाकिथण याांमुळे वनमाण होणारा विरोध नसतो; मृवत्तकेच्या 
स्स्नग्धतागुणामुळे उद्भिणारा विरोधही त्यात समाविष्ट असतो. एखाद्या द्रिािे विस्र्ापन शीघ्र गतीने करू 
म्हटल्यास त्या द्रिाकडून अशा विस्र्ापनास होणाऱ्या स्स्नग्धताजन्य विरोधासारखाि हा विरोध असतो. 
तर्ावप एकामागून एक दु्रतगतीने होणाऱ्या आघाताांमुळे मृवत्तकेिी स्रू्णेच्या पृष्ठािर असणारी पकड वढली 
होते. काही उदाहरणाांत स्रू्णा ठोकणे िालू असेपयंत आवण त्यानांतरही काही काळ त्ििाघिथण 
जिळजिळ पूणथपणे वनस्ष्ट्क्रय होण्यािा सांभि असतो; अर्ात ही उदाहरणे टोकािी होत. 

 
स्रू्णाधारी पायाच्या पूिथकल्पाच्या िळेी आपल्याला स्िारस्य असते, ते केिळ स्रू्णाांच्या स्स्र्र 

स्स्र्तीतील भारधारणक्षमतेच्या बाबतीत; म्हणून आपल्याला शीघ्रिधेन विरोधाविियी विश्वासाहथ मावहती 
वमळाली, तरी एक प्रश्न तसाि वशल्लक राहतो. तो म्हणजे के्षत्रात पद्धतांशीर प्रयोग करून मवृत्तकाविियक 
वभन्नवभन्न पवरस्स्र्तीत शीघ्र िधेनास होणारा विरोध आवण स्रै्वतक भारधारणक्षमता याांतील सांबांध ठरविणे हा 
होय. ते होईपयंत शीघ्रिधेनविियक स्रू्णासूते्र म्हणजे, केिळ एखाद्या बाांधकामािर सगळीकडे पवरवमत 
प्रमाणात वनधोक आवण सारखी फवलते प्राप्त करून देण्यासाठी स्र्ापत्यविशारदाांस साहाय्यक ठरणारी एक 
मोजपिी, एिढीि त्याांिी उपयुक्तता राहते (कुकमग्ज १९४०). परांतु अस्स्तत्िात असलेल्या सिथि 
स्रू्णासूत्राांत काही ना काही उवणिा असल्यामुळे, अनुभिािर अवधवष्ठत सूत्राांनाि मोजपिी म्हणून मान्य 



 

अनुक्रमणिका 

करणे साधारणपणे श्रयेस्कर असते; मग तो अनुभि स्र्ावनक असो ककिा वभन्नवभन्न मवृत्तकाप्रकाराांत स्रू्णा 
ठोकताना वमळालेला असो. 

 
५४. स्िूिाकंडून िाकण्यास होिारा णिरोध : 
जर एखादी बरीि लाांब ि कृश अशी अग्राधारी स्रू्णा अवतशय मृदू मृवत्तकेने िवेष्टत असेल, तर उपरस्र् 
भाराखाली िाकून अशा स्रू्णेिा उच्छेद होऊ शकेल, यािी कल्पना करता येते. िाकून उच्छेद 
घडविण्यासाठी आिश्यक असलेला भार गवणतवसद्ध कराियािा असेल, तर भोितालच्या मृवत्तकेच्या 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमांसांबांधी काही गृहीते मान्य करणे आिश्यक ठरते. 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक समस्याांच्या खांडातील पवरच्छेद १२९ मध्ये ही समस्या िर्मिली जाईल. त्या 
विश्लेिणातून असा वनष्ट्किथ वनघतो की, स्रू्णा िाकण्यािा धोका अगदी क्ववित असतो. म्हणून पुष्ट्कळशा 
उदाहरणाांत त्याकडे दुलथक्ष करता येते. 
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प्रकरि ९ 
 

उिारांचे स्िैयय 
 

५५. गृहीिे : 
प्रत्येक मृवत्तकाप्रकारात उतारािी उांिी ि कोन इतके िाढविता येतात की, स्ितःच्या िजनामुळेि मृवत्तकेत 
उच्छेदािी प्रिृत्ती वनमाण व्हािी. अशा प्रकारे सुस्पष्ट ककिा वनवित पृष्ठािरून कातथवनक उच्छेद घडून 
आला, तर त्यास घसरण म्हणतात. आकृती ४१ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे अशा घसरणीत मृवत्तकेिे एक 
शकल खाली खिते आवण बाहेरच्या बाजूला सरकते. शकल आवण त्यािा आधार याांमध्ये असणाऱ्या सांपूणथ 
स्पशथपृष्ठािर घसरण्यािी वक्रया घडून येते. ही हालिाल सुस्पष्ट अशा घसरपृष्ठािर न घडल्यास वतला 
अिपाि ककिा णिसपयि म्हणतात. ज्या मृवत्तकाांच्या बाबतीत वनवित असा िश्यता कबदू असतो, त्याांिा 
उच्छेद अिपात-पद्धतीने न होता, घसरण-पद्धतीनेि फक्त होतो. आदशथ मृवत्तकाांच्या बाबतीत वनवित असा 
िश्यता-कबदू असतो, असे गृहीत धरले जाते; म्हणून या प्रकरणात घसरणीच्या स्र्ैयासाठी आिश्यक 
असणाऱ्या लक्षणाांिाि केिळ वििार केला आहे. तसेि हे विििेन, ज्या मृवत्तकाांिे कातथवनक विरोधािे 
सामथ्यथ कूलोमच्या पुढील समीकरणाने व्यक्त केले जाते, अशा समाकिथणयुक्त मवृत्तकाांतील 
घसरणींपुरतेि मयावदत केले आहे. 

 

 
आकृिी ४१ : (अ) उतार-उच्छेदाशी वनगवडत असलेले विरूपत्ि, (आ) घसरणाऱ्या राशीमधील कातथवनक 
प्रवतमा, (इ) उतार-उच्छेद (िरच्या िक्र रेिा) आवण आधारभमूीसह उच्छेद (खालच्या िक्र रेिा); सलग 
िक्र रेिाांनी प्रत्यक्षातील आवण तुटक िक्र रेिाांनी गृहीत धरला जाणारा, घसरपृष्ठािा आकार दाखविला 

आहे. 
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क = स + ಲ स्प ಖ ५ (१) 
 
या समीकरणात ಲ म्हणजे घसरपृष्ठािरील एकूण लांबवदक् प्रवतबल आहे. त्यात उदासीन 

प्रवतबलािाही समािशे आहे. तसेि येरे् हेही गृहीत धरले आहे की, के्षत्रात कातथवनक उच्छेद होताना 
प्रवतबल ि वनस्सारण, या बाबतीत जी पवरस्स्र्ती असण्यािा सांभि असतो (पवर॰ ६ पाहा), तीि पवरस्स्र्ती 
प्रयोगशाळेत वनमाण करून तदनांतर केलेल्या प्रयोगाांतून हे समीकरण प्राप्त झालेले आहे. स्र्ैयािर ज्ञात 
उदासीन प्रवतबलाांिा जो प्रभाि पडतो त्यािे सांशोधन प्रकरण १२ मध्ये स्ितांत्रपणे केले जाईल (पवर. ९३). 
विक्कण मृवत्तकेतील उताराांिा वििार करताना, उच्छेदक्षणी वतच्यातील ओलाव्यात कारक असलेला 
रांध्रदाब पुरेशा अिूकपणे ठरविणे आपल्याला क्वविति शक्य असते; म्हणून विियािी माांडणी, असे भाग 
पाडून करणे श्रयेस्कर िाटते. ज्या र्ोड्या उदाहरणाांत रांध्रदाबािे प्राक्कलन करणे शक्य असते, तेर्ील 
उताराांच्या स्र्यैािी वनविती या प्रकरणात विशद कराियाच्या पद्धती ि पवर. ९३ मध्ये द्याियाच्या पद्धती या 
दोहोंिा समन्िय करून, करता येते. 

 
घसरणीला कारणीभतू होणाऱ्या पवरस्स्र्तीत मोठ्या प्रमाणािर आढळणारी विविधता लक्षात घेता, 

स्र्ैयथविियक गवणतातील मलूभतू तत्त्िाांिा ऊहापोह करण्यापवलकडे अवधक खटाटोप येरे् केला जाणार 
नाही. 

 
के्षत्रातील पवरस्स्र्तीत आढळणारी गुांतागुांत तसेि मृवत्तकाांिे प्रत्यक्षातील प्राकृवतक गुणधमथ 

आवण तविियक गृहीते याांतील महत्त्िपूणथ फरक लक्षात घेता, कोणत्याही स्र्यैथविियक वसद्धाांतािी 
मजल, घसरणीला होणाऱ्या विरोधािे स्रू्लमानाने अनुमान करण्यापलीकडे जात नाही. 
आकडेमोडीिी कृती सोपी असेल, तर मूलभतू गृहीते आवण प्रत्यक्ष पवरस्स्र्ती याांतील फरकािे 
व्यािहावरक पवरणाम काय होतील, त्याांिी सहज अपेक्षा करता येते; आवण मग वनणथय घेताना योग्य 
ते बदल करता येतात. स्क्लष्ट स्िरूपाच्या वसद्धाांतािा िापर करताना हा महत्त्िािा लाभ उपलबध 
नसतो. याि कारणासाठी, अगदी अलीकडिे काही वसद्धाांत (िाह ट झ १९३९, क्लोव्हर आवण 
कॉनथिले १९४१)—त्याांत शास्त्रीय दृष्ट्या गुणित्ता असूनही—पुढील विििेनात समाविष्ट केलेले 
नाहीत. या वसद्धाांताांतील मलूभतू गृहीते आवण त्याांिे व्यािहावरक पवरणाम याांिे सार काढून, 
कॅवरलोने (१९४२ क) त्याांिर मवल्लनार्ी केली आहे. 
 

५६. उिार-उच्छेद आणि आधारभूमीसह उच्छेद : 
आकृती ४२ अ मध्ये समाकिथणयुक्त मृवत्तकेतील उभ्या दरडीिा छेद दाखविला आहे. मृवत्तकेिी घनता व 
आहे आवण वतिा कातथवनक विरोध पुढील समीकरणाने वमळतो. 
 

क = स + ಲ स्प ಖ 
 
खणण्यािे काम िालू असताना, मृवत्तकेच्या िजनािा प्रभाि पडून गम हे उभे पृष्ठ तुटक रेिेने 

दाखविल्याप्रमाणे विरूपत्ि पािते. तसेि रेखाांवकत के्षत्राने दाखविलेल्या मृवत्तकेत ताण वनमाण झाल्यािी 
अिस्र्ा येते; आवण र्ोड्याि काळात तेरे् ताणजन्य तडे पडतात. अशा तड्याांिी खोली वनवित करणारी 
पवरस्स्र्ती आवण तड्यालगतच्या पदार्ातील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर पडणारा त्याांिा प्रभाि, या विियािे 
सांशोधन िसे्टरगाडथने काँक्रीटसारख्या टणक पदार्ांच्या बाबतीत केले आहे (१९३३ ड, १९३९). परांतु या 
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सांशोधनातून वनघालेले वनष्ट्किथ, उभ्या दरडीमागील मवृत्तकेत उद्भिणाऱ्या ताणयुक्त विभागाला जसेच्या 
तसे लािता येत नाहीत. वजलेवटनिर केलेल्या प्रारूप प्रयोगाांमधून वमळालेल्या फवलताांच्या आधारे 
ग्रांर्कत्याने स्िीकारलेले गृहीत असे आहे की, ताणयुक्त भाग दरडीच्या उांिीच्या अध्यापेक्षा अवधक खोलिर 
जात नाही; परांतु त्यासाठी हा ताण अवतवरक्त सांकोिनामुळे वनमाण झालेला नसून गुरुत्िाकिथणजन्य 
असला पावहजे. र्ोड्याफार काळानांतर तपमान आवण मृवत्तकेतील ओलािा याांत होणाऱ्या वनयतकावलक 
फरकाांमुळे मृवत्तकेत ताणजन्य उच्छेद घडून येतो. मृवत्तकेिा कातथवनक विरोध पुरेसा नसेल, तर दरडीच्या 
माथ्याकडील ताणजन्य उच्छेदामागोमाग, वतच्या तळाकडील भागातही कातथवनक उच्छेद घडून येतो. हा 
उच्छेद दरडीच्या ग या तळाच्या कडेतून जाणाऱ्या गन₁ या िक्र आवण उतरत्या पृष्ठािरून होतो. हाि 
दरडीिा ककिा उिाराचा उच्छेद होय. उतारािा उच्छेद होऊ नये यासाठी आिश्यक असणाऱ्या 
स्र्ैयथलक्षणाांिे सांशोधन करण्याच्या पद्धती आवण पाश्वीय आधारािर येणारा उदु्यक्त मृवत्तकादाब 
ठरविण्याच्या पद्धती याांिे फार जिळिे नाते आहे. 

 

 
आकृिी ४२ : उभ्या दरडीिा उतार-उच्छेद आवण आधारभमूीसह उच्छेद. 

(अ) अांतगथत घिथण-कोन ಖ > ॰; (आ) ಖ = ॰ 
 
यािप्रमाणे दरडीिा आधारभमूीसह उच्छेद होण्यािा सांभिही आपण वििारात घेतला पावहजे. गप₁ 

या आडव्या पातळीच्या सांदभात वििार केला असता, दरडीतील मृवत्तका वतच्यािर समप्रमाणात वितवरत 
असलेल्या अवधभारासारखी आहे, असे म्हणता येईल. या अवधभारािे एकाांक के्षत्रािरील मूल्य घच एिढे 
आहे. अवधभारािी ही तीव्रता गप₁ या पातळीखालील मृवत्तकेच्या भारधारणक्षमतेपेक्षा अवधक असेल, तर 
अवतवरक्त भार िाहणारे एखादे पादक भमूीत खिाि,े तित् आकृतीतील उभ्या पृष्ठामागिी मृवत्तकाही खिनू 
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खालच्या भमूीत वशरते. अशा प्रकारच्या उच्छेदास आधारभूमीसह उच्छेद असे म्हणतात. गप₁ या 
पातळीखाली असणारी मृवत्तका केिळ दरडीच्या समोरच्या बाजूसि सरकू शकते. पुनः या पातळीिरील 
कातथवनक बलाांिे मूल्यही लहानि असणार; कारण या पातळीच्या िर असणारी मृवत्तका वतच्या खाली 
असणाऱ्या मवृत्तकेत घडून येणाऱ्या पाश्वीय विस्तरणात सहभागी होते. त्यामुळे या उदाहरणातील कातथवनक 
प्रवतभा आकृती १५ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे असते. आकृती १५ अ आवण पवरच्छेद १६ याांमध्ये विशद 
केल्याप्रमाणे, भारयुक्त के्षत्राच्या कडेजिळ असणाऱ्या नम्य समतोल-अिस्रे्तील विभागािी तळाकडील 
सीमा, आकृती ४२ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे एक िक्र रेिा ि वतच्या दोन्ही बाजूांस दोन, सरळ रेिा याांनी 
बनलेली असते. या सरळ रेिाांपैकी एक (उजिीकडील) वक्षवतजाशी ४५° + ಖ / २ इतका आवण दुसरी 
(डािीकडील) ४५° − ಖ / २ इतका कोन करते. िक्र रेिेिी वत्रज्या अवधभाराच्या बाजूला लहान असून 
अवधभार नसलेल्या बाजूस मोठी होत जाते. नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त असणाऱ्या विभागािा नीितम कबदू 
पप₁ या पातळीच्या खाली पढुील समीकरणाने वमळणाऱ्या खोलीिर असतो. 

 

ख = 
र 

 [२] 
अ 

 
दरडीच्या तळालगत असलेल्या गग₁ या र रुां दीच्या पविकेिी एकाांक लाांबीिरील भा’ड ही 

भारधारणक्षमता २ र रुां दीच्या पविकेच्या भाड या भारधारणक्षमतेच्या वनम्मे असते, असे स्रू्लमानाने म्हणता 
येईल; कारण पविकेच्या खाली असलेली मवृत्तका फक्त एका बाजूलाि सरकू शकते. भाड िे मूल्य 
समीकरण ४६ (५) ने ठरविता येते. या समीकरणात डपा (पायािी खोली) = ॰ असे वनयोजून आपल्याला 
पुढील मूल्ये वमळतात. 
 

भाड = २ र स घस + २ र² घ घघ 
 
आवण 

 

भा’ड = 
१ 

भाड = र स घस + र² घ घघ 
 

[३] 
२ 

 
आकृती ४२ अ मधील अवधभार आवण आधारभमूी याांमधील गग₁ या स्पशथपृष्ठािरील कातथवनक प्रवतबले 
फारि लहान मूल्याांिी असतात. त्यामुळे घस या धारण-गुणकािे मूल्य पूणथत्िाने घिथणहीन तळ असणाऱ्या 
पविकापादकास लागू पडणाऱ्या समीकरण ४६ (९ अ) ने ठरविता येते. हे मूल्य समी. ४६ (६ अ) ने 
वमळणाऱ्या मूल्यापेक्षा काहीसे कमी असते आवण आ॰ ३८ इ॰ मधील घघ या आलेखाच्या साहाय्याने 
वमळणाऱ्या मूल्यापेक्षा घघ िे येर्ील मूल्य काहीसे कमी असते. 

 
आ॰ ४२ अ मध्ये गग₁ या पिीिी रुां दी र = अख इतकी आहे. वतच्या एकाांक लाांबीिरील मृवत्तकेिे 

िजन व = अखघच इतके आहे. या िजनातून घसरणीला होणारा म₂ग₁ या पषृ्ठखांडािरील कातथवनक 
विरोध उणे केला असता, उपरोक्त पिीिर कारक होणाऱ्या अवधभारािे मूल्य वमळते. म₂ग₁ िी 
माथ्याकडिी कड एका ताणजन्य तड्याच्या तळाशी आहे. या तड्यािी खोली ि/२ पेक्षा अवधक असत 
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नाही. त्यामुळे पविकेच्या एकाांक लाांबीिरील का या कातथवनक विरोधािे मूल्य वनदान ०·५ चस इतके होते ि 
एकाांक लाांबीिरील भा या अवधभारािे मूल्य पुढील समीकरणाने व्यक्त होणाऱ्या मलू्यापेक्षा अवधक असत 
नाही. 

 
भा = अ ख च घ – ०·५ च स [४] 

 
हा अवधभार भा’ड (समी॰ ३) पेक्षा अवधक असल्यास म₂ग₁फप या पृष्ठािर घसरण होऊन 

आधारभमूीिा उच्छेद होतो; म्हणून दरडीच्या आधारभमूीसह उच्छेदािे लक्षण खालीलप्रमाणे माांडता येते. 
 

भा’ड = अ ख स घस + अ² ख² घ घघ = अ ख घ च − ०·५ च स 
 
ककिा 
 

च =  [५] 
 

 
आ॰ ४२ अ मधील र = अ ख या रुां दीच्या गग₁ या पिीिर वजिे िजन पेलले जाऊ शकेल, अशा 

उच्चतम दरडीिी उांिी या समीकरणाने वमळाली. 
 

ख = 
०·५ 

· 
स 

 अ घ 

 
असेल, तर पिीिरील अवधभारािे मूल्य शनू्य होते आवण ि = ∞ होते. तसेि ख = ∞ असेल, तर ि = ∞ 
असे उत्तर समी॰ ५ िरून वमळते. म्हणून या दोन मयादाांच्या मध्ये असलेल्या ख₁ या मूल्याच्या िळेी च िे 
मूल्य (समी॰ ५) लघुतम असेल. ख₁ हे मूल्य पुढील अटीिी पूतथता झाली असता वमळते. 

 
 d च 

= ॰ [६] 
d ख 

 
तसे करून ख₁ िे मूल्य पुढीलप्रमाणे येते. 
 

ख₁ = स ( १ + √ १ + २ घस ) [७] २ अ घ घघ 
 

ಖ = २०° आवण ३०° गृहीत धरल्यास ख₁ िी मूल्ये स्रू्लमानाने, अनुक्रमे ३·० स/घ आवण २·५ 
स/घ अशी वमळतात. या उदाहरणातील दरडीच्या उांिीिे चआ हे मूल्य समी॰ ५ मध्ये ख₁ िे उपरोक्त मूल्य 
वनयोजून वमळविता येते. मृवत्तका ख₁ पेक्षा अवधक खोलीपयंत समाांग असेल, तर दरडीिी उांिी चआ पेक्षा 
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अवधक झाली म्हणजे वतच्या िजनामुळे आधारभमूीसह उच्छेद होतो. यािळेी घसरपृष्ठािा नीितम कबदू ख₁ 
या खोलीिर स्स्र्त असतो. परांतु ख₁ पेक्षा कमी मूल्य असणाऱ्या ड या खोलीिर एखादा कठीण र्र असेल, 
तर चआ पेक्षा अवधक उांिीच्या दरडीिे िजनही अशा आधारभमूीने पेलले जाते. ही उांिी ठरविण्यासाठी 
समी॰ ५ मध्ये ख ऐिजी ड िे मूल्य वनयुक्त केले पावहजे. अशा उदाहरणात कठीण र्रािे पृष्ठ घसरपृष्ठाला 
स्पशथरेिेप्रमाणे असते. 

 
ಖ = ॰ असल्यास समी॰ ३ मधील धघ या धारणगुणकािे मूल्य शून्य होते (पवर॰ ४६ पाहा). समी॰ 

५ मध्ये धघ = ॰ वनयुक्त केले, तर पुढील समीकरण वमळते. 
 

च = 
घस स 

[८] घ 

१ − ०·५ स 
अ ख घ 

 
ख िे मूल्य िाढत जाईल तसे च िे हे मूल्य घटत जाते. म्हणून ಖ = ॰ असल्यास, जेव्हा 

आधारभमूीसह उच्छेद घडून येतो, तेव्हा कठीण र्रािे पषृ्ठ नेहमीि घसरपृष्ठाला स्पशथरेिेप्रमाणे असते; मग 
अशा र्रािी ड ही खोली वकतीही असो. आधारभमूीसह उच्छेद घडिनू आणील, अशी चआ ही दरडीिी 
उांिी ख = ड वनयोजून वमळविता येते; ती अशी : 
 

चआ = 
घस स 

[८] घ 

१ − ०·५ स 
अ ड घ 

 
ड = ∞ असल्यास चआ िे मूल्य पुढीलप्रमाणे वमळते. 
 

चआ∞ = घस 
स 

[९] 
घ 

 
ಖ = ॰ असताना वमळणारे घसरपृष्ठ आ.४२ आ मध्ये ग₁फप या रेिेने दाखविले आहे. त्यामध्ये एक 

िक्र भाग आवण दोन सरळ भाग आहेत. सरळ भाग वक्षवतजाशी ४५° िा कोन करतात आवण िक्र भाग ज्या 
ितुथळािा िाप आहे, त्यािे कें द्र ग च्या वठकाणी आहे (पवर॰ ४६ पाहा). ज्या पिीखाली उच्छेद घडून येतो, 
वतिी रुां दी पढुीलप्रमाणे असते. 
 

र = अड = ड √२ = १·४१ ड 
 
आवण 
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अ = १·४१ 
 
गग₁ िरील कातथवनक प्रवतबले फार लहान असल्यामुळे, घस या भारधारणगुणकािे मूल्य ४६ (९ई) 

या समीकरणाने प्राप्त होते; ते असे : 
 

घस = ५·१४ 
 

अ = १·४१ आवण घस = ५·१४ ही मूल्ये समी॰ ८ आवण ९ मध्ये वनयुक्त करून पुढील मूल्ये 
वमळतात. 
 

चआ = 
५·१४ स 

[१०] घ 

१ − ०·३५५ स 
ड घ 

आवण 
 

चआ∞ = ५·१४ 
स [११] घ 

 
िरील विििेनात घसरपृष्ठ ग₁ कबदूजिळ (आ॰ ४२ अ आवण आ) सुस्पष्टपणे मोडलेले आहे असे 

गृहीत धरलेले होते. प्रत्यक्षात मात्र घसरपृष्ठ सलग असते. दोन्ही आकृतींत ते म₂ष या तुटक रेिाांनी 
दाखविले आहे. 

 
आ॰ ४१ अ मध्ये उतारािी उच्छेदपूिथ आवण उच्छेदोत्तर स्िरूपे दाखविली आहेत. उच्छेदापूिी 

रेखाांवकत भागातील मृवत्तका ताणलेल्या अिस्रे्त असते. तेरे् प्रत्यक्ष उच्छेदापूिी नेहमीि ताणजन्य तणे 
दृष्टीस पडतात. घसरण उताराच्या पायथ्यापासून वनघणाऱ्या िक्र पृष्ठािरून होते. घसरणीच्या िळेी 
मृवत्तकाराशीिा माथ्याकडील भाग उताराच्या बाजूने ताणला जातो, तर तळाकडिा भाग त्याि बाजूने 
दाबला जातो. या पवरस्स्र्तीतील कातथवनक प्रवतमा आ॰ ४१ आ मध्ये दाखविली आहे. घसरलेल्या 
मृवत्तकाराशीच्या अगदी तळाकडील भागात असणारी कातथवनक प्रवतमा आ. १३ अ (प्रवतयोगी उच्छेद) 
मधील उभ्या छेदाच्या डािीकडील प्रवतमेसारखी आहे आवण अगदी िरच्या भागातील प्रवतमा काही 
प्रमाणात त्या छेदाच्या उजिीकडील (उदु्यक्त उच्छेद) प्रवतमेसारखी आहे. या दोन प्रवतमाांच्या मध्ये 
असणारा सांक्रमणविभाग आ. १५ अ मधील प्रवतयोगी आवण उदु्यक्त विभागाांना जोडणाऱ्या वत्रज्यावदक् 
कातथवनक प्रवतमेसारखा आहे. 

 
वजच्या कातथवनक विरोधािा कोन ಖ = ॰ आहे, अशा मृवत्तकेतील उतारािाही आधारभमूीच्या 

अपुऱ्या भारधारणक्षमतेमुळे उच्छेद होऊ शकतो. आ. ४१ इ मध्ये हे दाखविले आहे. एखाद्या दरडीिा उच्छेद 
उतारापुरता राहील का आधारभमूीसह होईल, हे स्र्ैयथविियक गवणत माांडल्याविना ठरविता येत नाही. 
विििेन सोपे होण्यासाठी आपण पढुील कृती करू. उतार-उच्छेद असल्यास ग या पायथ्यातून जाणाऱ्या 
घसरपृष्ठाच्या वठकाणी, आपण उ₁ हा कें द्रकबदू ि त्र₁ ही वत्रज्या घेऊन काढलेला िाप गृहीत धरू आवण 



 

अनुक्रमणिका 

आधारभमूीसह उच्छेद असल्यास तेर्ील घसरपृष्ठाच्या वठकाणी, उ₂ हा कें द्रकबदू ि त्र₂ ही वत्रज्या घेऊन 
काढलेला िाप गृहीत धरू. ग या तळकबदूतून (पायथ्यातून) जाणाऱ्या ितुथळाांना तळबबदुगामी वतुुळे असे 
म्हणतात, तर तळकबदूपासून काही अांतरािर समतल भपूषृ्ठाला छेदणाऱ्या ितुथळाांना मध्यमा-ििुयळे म्हणतात; 
कारण त्याांिे कें द्रकबदू, उताराला त्याच्या मध्यकबदूत छेदणाऱ्या रेिेिर-म्हणजेि मध्यमेिर-असतात. 
यदृच्छया वनिडलेल्या एखाद्या तळकबदुगामी ितुथळािरून घडणाऱ्या उच्छेदास प्रवतबांध करण्यासाठी 
आिश्यक असलेल्या समाकिथणािे मूल्य सआत आवण मध्यमाितुथळाच्या बाबतीतील तशाि समाकिथणािे 
मूल्य सआम आहे असे ठरि.ू ज्या तळकबदुगामी ितुथळाच्या बाबतीतील सआत िे मूल्य महत्तम म्हणजेि सलत 
असेल, त्यािरून उतारािा उच्छेद घडून येतो. त्यािप्रमाणे ज्या मध्यमामतुथळाच्या बाबतीत सआम िे मूल्य 
महत्तम म्हणजेि सलम असेल, त्यािरून आधारभमूीसह उच्छेद घडून येतो. या दोन ितुथळाांना अनुक्रमे 
िळबबदुगामी लक्ष्मिििुयळ आवण मध्यमा-लक्ष्मिििुयळ असे सांबोधण्यात येईल. याांपैकी पवहल्यािी तुलना 
वििवलत होणाऱ्या आधारकभतीमागच्या भरणातील घसरपृष्ठाशी करता येईल ि दुसऱ्यािी तुलना 
पविकापादकाखालच्या भमूीत अवतवरक्त भारामुळे वनमाण होणाऱ्या घसरपृष्ठाशी करता येईल. सलत 
(तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळ) आवण सलम (मध्यमा लक्ष्मणितुथळ) ही समाकिथणािी मूल्ये म्हणजे 
समाकषयिाची लक्ष्मिमूल्ये होत. लक्ष्मणितुथळािे स्र्ान वनवित करण्याच्या पद्धती पवर॰ ५८ ते ६१ मध्ये 
िर्मणल्या जातील. समाकिथणािी लक्ष्मणमूल्ये घिथणितुथळ पद्धतीने (पवर॰ ४०) ठरविता येतात. 

 
आ. ४२ आ मधील म₂फप या खऱ्या घसरपृष्ठाऐिजी आ. ४१ इ मधील ळम या ितुथळासारखे 

मध्यमाितुथळ वनयुक्त केले, तर अगा = ∞ या गुणकाला अनुिांवगक लक्ष्मणउांिीिे मूल्य 
 

चआ∞ = ५·१४ 
स 

 घ 
 
ऐिजी पुढीलप्रमाणे वमळते. 
 

चआ∞ = ५·५२ 
स 

[१२] 
घ 

 
या मूल्यात होणारी ७·१४% िूक उभ्या उताराच्या म्हणजेि दरडीच्या असुरवक्षततेला कारणीभतू 

होते. तर्ावप वतरक्या उताराांिा वििार करीत असताना घसरपृष्ठािा आकार ितुथळाकार मानण्याने होणारी 
िूक वततकीशी महत्त्िािी असण्यािा सांभि नसतो. 

 
समाकिथणािे तळकबदुगामी ितुथळाच्या बाबतीतील लक्ष्मणमूल्य ि मध्यमाितुथळाच्या बाबतीतील 

तसलेि मूल्य याांच्या सलत/सलम या गुणोत्तरािे मूल्य १·० पेक्षा मोठे तसेि लहानही असू शकते. ते १·० पेक्षा 
मोठे असेल, तर उतारउच्छेद होईल, अशी आपली अपेक्षा असते. उलटपक्षी, ते १·० हून लहान असेल, तर 
आधारभमूीसह उच्छेदािा धोका असतो. उतारािी उांिी वदलेली असेल, तर या गुणात्तरािे मूल्य, उतारािा 
कोन ि कातथवनक विरोधािा कोन (ಖ) याांिर अिलांबून असते. वकत्येक िळेा ते पृष्ठापासून कठीण र्राच्या 
खोलीिरही (ड) अिलांबनू असते. या गुणोत्तरास गाधिागुिक अगा असे सांबोधण्यात येईल. स्र्ैयथलक्षणािर 
पडणाऱ्या गाधतागुणकाच्या प्रभािािी ििा पवरच्छेद ५८ ते ६१ मध्ये केली जाईल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

खऱ्या घसरपृष्ठाऐिजी ितुथळािा िाप वनयुक्त करण्यािी कल्पना प्रर्म पेटरसनने माांडली. 
या कल्पनेिर आधावरत असणाऱ्या पद्धतींिा पुढिा विकास फेलेवनयस (१९२७) आवण टेलर 
(१९२७) याांनी केला. रेन्डूवलकने (१९३५ आ) असे सुिविले की, खऱ्या घसरपृष्ठासाठी 
लघुगणकीय िक्र वनयुक्त करता येईल. परांतु घिथणितुथळाच्या सुधावरत पद्धतीिा (पवरच्छेद ४०) 
अिलांब करून वमळणारी फवलते आवण लघुगणकीय िक्राच्या पद्धतीने वमळणारी फवलते 
व्यिहारतः एकि असतात, असे टेलरने (१९३७) दाखिनू वदले. लघुगणकीय िक्राच्या पद्धतीपेक्षा 
घिथणितुथळािी पद्धत अवधक सोयीस्कर असल्यामुळे लघुगणकीय िक्राच्या पद्धतीिा ऊहापोह 
केला जाणार नाही. उतारस्र्ैयथविियक समस्या नम्यतावसद्धाांतातील विश्लेिणात्मक पद्धतींनी 
सोडविण्यािा प्रयत्न फ्राँटाडथ (१९२२) ि याकी (१९३६) याांनी केला. घसरू पाहणाऱ्या राशीच्या 
माथ्याकडच्या आवण पायथ्याकडच्या पवरसरात अस्स्तत्िात असलेल्या रॅन वकन विभागाांच्या 
दरम्यान एक सांक्रमणविभाग असतो, या गोष्टीकडे फ्राँटाडथने दुलथक्ष केले. म्हणजेि आकृती ४१ आ 
मध्ये दाखविलेल्या सलग कातथवनक प्रवतमेऐिजी त्याने आकृती १३ अ (टेरझागी १९३६ अ) मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे खांवडत कातथवनक प्रवतमा वनयुक्त केली. याकीने असे गृहीत धरले की, घसरण 
एका तळकबदुगामी ितुथळाच्या िापािरून होते ि हा िाप उताराशी ४५° − ಖ/२ इतका कोन करतो. 
प्रत्यक्षातील घसरपृष्ठ उताराशी ४५° − ಖ/२ एिढा कोन करते, परांतु म्हणून सुकरतेसाठी गहृीत 
धरलेले ितुथळाकार पृष्ठही तोि कोन करील, असे मानणे समर्थनीय ठरत नाही. या पद्धतींिा 
अिलांब केल्यामुळे होणाऱ्या िुका फारि मोठ्या आहेत. आणखी असे की, उपरोक्त दोघाांही 
सांशोधकाांनी आधारभमूीसह उच्छेदाच्या शक्यतेिा वििारि केला नाही. त्याांनी सुिविलेल्या कृती 
अती स्क्लष्टही आहेत. या कारणाांस्ति प्रगत म्हणून प्रस्तुत केलेल्या या पद्धती समाधानकारक 
मानता येत नाहीत. 

 
िािकाला गवणतात्मक कृतींिा िाांगला पवरिय व्हािा, या उदे्दशाने उतारस्र्ैयथविियक समस्याांिे 

विििेन पुढील क्रमाने कराियािे आहे. प्रर्म आपण उभ्या दरडीच्या स्र्यैथलक्षणाांिा वििार करू; कारण तीं 
आधारकभतीमागे केलेल्या भरणाच्या स्र्ैयथलक्षणाांसारखी असतात. त्यानांतर आपण क्रमशः पुढील समस्या 
सोडि ू : (अ) सलग वतरकस उताराांच्या बाबतीतील समाकिथणािे लक्ष्मणमूल्य ठरविणे; (आ) स्तरयुक्त 
मृवत्तकाराशीमधील साांधलेल्या उताराच्या बाबतीतील समाकिथणािे लक्ष्मणमूल्य ठरविणे आवण (इ) 
वदलेल्या उतारािा घसरणीच्या सांदभातील सुरवक्षतताांक ठरविणे. उताराच्या उच्छेदाच्या स्िरूपािर 
(उतार-उच्छेद ककिा आधारभमूीसह उच्छेद) ಖ या कातथवनक विरोधाच्या कोनािा महत्त्िािा प्रभाि पडत 
असल्यामुळे, या समस्या सोडविताांना प्रर्म ಖ = ॰ गृहीत धरून (पवर॰ ५८ ि ५९) आवण नांतर ಖ > ॰ 
गृहीत धरून (पवर॰ ६० आवण ६१) त्या सोडविल्या जातील. या समस्याांिा ऊहापोह करताना ताणजन्य 
तड्याांिे अस्स्तत्ि दुलथ वक्षले जाईल. ताणजन्य तड्याांिा वतरकस उताराच्या स्र्यैािर जो प्रभाि पडतो, 
त्यािा वििार पवरच्छेद ६२ मध्ये केला जाईल. 

 
५७. उभ्या दरडीची लक्ष्मि-उंची : 
कूलोमच्या समीकरणातील ಖ या कोनापेक्षा उतारािा कोन मोठा असेल, तर उताराच्या माथ्याकडील 
मृवत्तकेत ताणयुक्त अिस्र्ा असते. तडे वनमाण होऊन ताणयुक्त अिस्रे्तून मुक्तता होईपयंत उभी राहू 
शकणारी महत्तम उांिी म्हणजे अशा उतारािी लक्ष्मण-उांिी होय. 

 



 

अनुक्रमणिका 

उभ्या दरडीिी लक्ष्मणउांिी ठरविण्याच्या पुढील कृतीत उच्छेदाच्या िळेी घसरपषृ्ठ दरडीच्या 
पायथ्यातून जाते (उतारउच्छेद), असे गृहीत धरले आहे. ಖ िे मूल्य कोणतेही असले, तरी हे गृहीत 
स्िीकारणे समर्थनीय ठरते, असेही नांतर दाखविले जाईल. मृवत्तकेच्या कातथवनक विरोधािे, कूलोमिे 
समीकरण खाली माांडले आहे. 

 
क = स + ಲ स्प ಖ ५(१) 

 
दरडीच्या उभ्या पृष्ठामागिी मृवत्तका रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्त असते, या गृहीतािा आधार घेऊन 
वतच्या लक्ष्मणउांिीिे अनुमान करण्यािी, पवरपूणथ नसलेली परांतु अगदी सोपी अशी एक पद्धत आहे. या 
गृहीतानुसार आकृती ४३ अ मधील गन हे घसरपृष्ठ सरळ असून ते वक्षवतजाशी ४५° + ಖ / २ कोन करते 
(पवरच्छेद १२ पाहा). एखादा समाकिथणगुणी अपारप्राय मृवत्तकाराशी रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त अिस्रे्त 
असेल, तर ि उांिीच्या उभ्या छेदािरील दाउ हा एकूण आडिा दाब समीकरण १४ (३) च्या साहाय्याने 
पुढीलप्रमाणे वमळतो. 

 

 
आकृिी ४३ : ताणजन्य भेगा वनमाण झाल्या असत्या उभ्या दरडीच्या स्र्यैासाठी आिश्यक असणारी 

लक्षणे. 
 

दाउ = − २ स च १ + १ घ च² १  
√ण २ २  

 
येरे् ण = स्प² (४५° + ಖ/२) हे विसपथण मूल्य आहे. जर 
 

च = चस = ४ 
स 

√ण [१] घ 
 
असेल, तर चस उांिीच्या उभ्या छेदािरील दाउ या एकूण दाबािे मूल्य शून्य असते. ಖ = ॰ असल्यास ण िे 
मूल्य एक असते आवण चस िे मलू्य पुढीलप्रमाणे होते. 

 

चस = ४ 
स [२ अ] घ 



 

अनुक्रमणिका 

परांतु चस उांिीिा उपरोक्त अपारप्राय राशीतील उभा छेद आवण त्याि उांिीिी आधाराविना उभी 
असलेली दरड याांत पूणथत्िाने साम्य नसते; कारण या दोन उभ्या पातळ्याांिरील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती 
सारखी नसते. पवहल्या उदाहरणात आकृती ११ उ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे उभ्या छेदाच्या माथ्याकडच्या 
भागात ताणप्रवतबले आवण खालच्या भागािर दमनकारी प्रवतबले कारक असतात. तसेि उभा छेद आवण 
वतरकस पृष्ठ याांनी सीवमत झालेल्या ि घसरू पाहणाऱ्या खांडामधील मृवत्तका नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त 
असते. आधाराविना उभ्या असलेल्या दरडीच्या प्रत्येक वठकाणी लां बवदक् प्रवतबलाांिे मूल्य शनू्य असते 
आवण दरडीच्या पायथ्यातून जाणाऱ्या सांभाव्य घसरपृष्ठाच्या िर असलेली मृवत्तका स्स्र्वतस्र्ापक 
समतोलाच्या अिस्रे्त असते. लक्ष्मणउांिी आवण घसरपृष्ठािे स्िरूप या दोन्हींिर या लक्षणाांिा पवरणाम 
होतो. घसरपृष्ठ वनवितपणे िक्र असते, असा अनुभि आहे. घसरपृष्ठ ितुथळाकार गृहीत धरून फेलेवनयसने 
(१९२७) दाखिनू वदले की, 

 

चस = ३·८५ 
स [२ आ] घ 

 
असते. समीकरण २ अ ने वमळणाऱ्या मलू्यापेक्षा हे मूल्य केिळ ५% ने कमी आहे. तसेि ಖ िे मूल्य 
शून्याहून अवधक असेल, तर ही िूक आणखीही कमी होते. तेव्हा अनुमान करण्यािाि प्रश्न असेल, तर 
समीकरण १ ि २ अ याांिा अिलांब केला असता वमळणारे उत्तर पुरेसे अिूक असते, असे म्हणाि ेलागेल 
आवण उभ्या दरडीच्या पायथ्यातून जाणाऱ्या घसरपृष्ठािी िक्रता दुलथ वक्षली तरी िालेल. त्यामुळे उभ्या 
दरडीच्या स्र्यैािर पडणारा ताणजन्य तड्याांिा प्रभाि वििारात घेताना, पुढील वििरणात हे घसरपृष्ठ 
सरळ असते, असे गृहीत धरले आहे. 

 
उभ्या दरडीिा माथ्याकडील भाग ताणयुक्त अिस्रे्त असतो. हा भाग आकृती ४२ अ मध्ये 

रेखाांवकत करून दाखविला आहे. आकृती ४३ अ मधील गन या सांभाव्य घसरपृष्ठाला एखादा ताणजन्य तडा 
ख या खोलीिर छेदून जात असेल, तर मृवत्तकेिा म₁नन₁ हा वत्रकोणाकृती भाग उतारउच्छेदात सहभागी 
होत नाही. मम₁न₁ग या उिथवरत राशीिा समतोल साधण्यासाठी आिश्यक असणारी पवरस्स्र्ती आकृती ४३ 
आ मधील बलप्रवतमेने दाखविली आहे. या राशीच्या एकाांक लाांबीिे व हे िजन पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

ि = 
१ 

(च² − ख²) स्प ( ४५° − ಖ ) = 
१ 

घ (च² − ख²) 
१  

२ २ २ √ण  
 
गन₁ िर कारक असणारे समाकिथण पढुीलप्रमाणे आहे; 
 

सा = (च − ख) 
स 

 कोज्या (४५° − ಖ/२) 
 
आवण ब ही प्रवतवक्रया गन₁ िरील लां बाशी ಖ कोन करते. बलप्रवतमेिरून आपल्याला पुढील समीकरण 
प्राप्त होते. 
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व = 
१ 

(च² − ख²) · 
१ 

= २ सा कोज्या ( ४५° − ಖ ) २ (च − ख) 
२ √ण २ 

 
ककिा— 
 

च = च’स = ४ स √ण −ख = चस − ख [३] घ 
 
येरे् चस म्हणजे समीकरण १ िा अिलांब केला असता वमळणारी लक्ष्मणउांिी आहे. साधारण पवरस्स्र्तीत 
ताणजन्य तड्यािी खोली उभ्या उताराच्या अध्या उांिीपेक्षा अवधक नसते. तेव्हा ख = च’स /२ गृहीत 
धरली, तर आपल्याला समीकरण ३ िरून पुढील समीकरण वमळते. 
 

च’स = २चस = २·६७ स √ण [४] ३ घ 
 
आवण ಖ = ॰ असल्यास ण = १ होत असल्यामुळे, 

 

च’स = २·६७ 
स [५] घ 

 
असे मूल्य वमळते. 

 
च’स म्हणजे ताणजन्य तड्याांमुळे दुबथल झालेल्या उभ्या दरडीिी महत्तम उांिी होय. विनाधार 

दरडीिी उांिी च’स पेक्षा (समीकरण ४ ि ५) अवधक नसल्यास ती अमयाद काळापयंत स्स्र्र राहू शकेल. 
अर्ात त्यासाठी समतोल साधणाऱ्या पवरस्स्र्तीत काही कारणामुळे—उदाहरणार्थ, उघड्या तड्याांमध्ये 
पृष्ठभागािरिे पाणी सािनू—बदल घडता कामा नये. 

 
विनाधार उभ्या दरडीमध्ये आधारभमूीसह उच्छेदािा धोका नसतो, या मूळ गृहीतािे समर्थन 

कराियािे अद्याप बाकी आहे. ಖ= ॰ असल्यास दरडीिी उांिी चआ (समी. ५६(८)) पेक्षा अवधक 
असल्यावशिाय वतिा आधारभमूीसह उच्छेद होत नाही. या गाधतागुणकािे मूल्य जसे िाढत जाते, तसे चआ 
िे मूल्य घटत जाते. अगा = ∞ झाल्यास वतिे मूल्य लघुतम होते, आवण ते पढुीलप्रमाणे असते. 

 

चआ ∞ = ५·१४ 
स 

 ५६(११) घ 
 
हे लघुतम मूल्यही चस = ४स/घ (समी. २ अ) या लक्ष्मणउांिीपेक्षा पुष्ट्कळि जास्त आहे. 
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ಖ या कातथवनक विरोधाच्या कोनािे मलू्य िाढत गेल्यास चआ / चस या गुणोत्तरािे मूल्य त्िरेने िाढत 
जाते, असेही अशाि प्रकारच्या सांशोधनातून वनष्ट्पन्न झालेले आहे. हे वनष्ट्किथ आपल्या मूळ गृहीताशी 
सुसांगति आहेत. 
 
५८. ಖ = ० पणरस्स्ििीिील स्िैयय-गुिक आणि लक्ष्मिििुयळ : 
आकृती ४४ अ मध्ये उताराच्या तळकबदूतून जाणारे एक ितुथळ दाखविले आहे. तेरे् गम हा उतार वक्षवतजाशी 
ಇ कोन करतो. उताराच्या सांदभातील गन या ितुथळािे स्र्ान दोन कोनाांनी वनवित झाले आहे. हे दोन कोन 
म्हणजे गन या जीिनेे केलेला उतार-कोन ಗ आवण कें द्रस्र् कोन २ ಠ हे होत. 
 
समजा, 
 

व = गमनझ या मृवत्तकाखांडाच्या एकाांक जाडीिे िजन, 
लि = तळकबदुगामी ितुथळाच्या उ या मध्यकबदूपासून मोजलेली व िी भजुा, 
त्र = तळकबदुगामी ितुथळािी वत्रज्या, 
लिा = गन या िापािी लाांबी आवण 
सआ = गन िरून होणाऱ्या घसरणीस प्रवतबांध करण्यासाठी आिश्यक असलेले एकाांक 

के्षत्रािरील समाकिथण आहेत. 
 
ಖ = ॰ असल्यामुळे गन िरून होणारी घसरण केिळ सआलिा या समाकिथणानेि विरोवधली 

जाईल. उ या भ्रमणकें द्राभोितीच्या पवरबलाांिी बेरीज शून्य असणे समतोलासाठी आिश्यक आहे. म्हणून, 
 

वलि − सआलिात्र = ॰ 
 
म्हणजेि 

 

सआ = व 
लि 

 [१] त्रलिा 
 
आकृतीतील भवूमती लक्षात घेऊन व, लि आवण लिा याांिी मूल्ये ठरविली असता असे वदसून येते 

की, 
 

सआ = घ च 
१ 

[२ अ] 
फ (ಗ, ಇ, ಠ) 

 
आहे. येरे् घ ही मृवत्तकेिी घनता आहे, आवण फ (ಗ, ಇ, ಠ) हे ಗ, ಇ आवण ಠ याांिर अिलांबून असणारे एक 
फलन आहे. ज्या तळकबदुगामी ितुथळािर सआ िे मूल्य महत्तम असते (तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळ), 



 

अनुक्रमणिका 

त्यािरून उतारािा उच्छेद घडून येतो. उतारकोन ಇ स्स्र्रमूल्य असल्यामुळे या तळकबदुगामी 
लक्ष्मणितुथळािे स्र्ान पुढील समीकरणािी पूतथता केली असता प्राप्त होते. 

 

 
आकृिी ४४ : (अ) तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळानुसार होणारा उतारउच्छेद (आ) ಗ= आवण ಠ या (अ) 

मधील कोनाांिी मूल्ये ि ಇ हा उतारकोन याांतील सांबांध. (इ) समाांग मवृत्तकेतील आधारासह उच्छेद मध्यमा 
ितुथळानुसारि झाला पावहजे, हे दाखविणारी रेखाकृती (आधार : फेलेवनयस १९२७). 

 

 ∂ सआ 
= ॰ आवण 

∂ सआ 
= ॰ [२ आ] 

 ∂ ಗ ∂ ಠ 

 
ही समीकरणे सोडिनू आवण त्याांतून वमळालेली ಗ आवण ಠ याांिी मूल्ये समीकरण १ मध्ये िापरून 

तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळािरून होणाऱ्या घसरणीला प्रवतबांध करण्यासाठी आिश्यक असलेल्या सल या 
समाकिथणािे मूल्य पुढीलप्रमाणे वमळते. 

 

सल = 
घ · च 

= 
घ · च 

[३] 
फ (ಗ, ಇ, ಠ) अस्रै् 
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येरे् अस्रै् हा शुद्ध अांक आहे, आवण त्याला स्िैयय-गुिक असे म्हणतात. त्यािे मलू्य केिळ उताराच्या 
कोनािर अिलांबून असते. समाकिथणािे मूल्य उपलब्ध समाकषयि सउ असे वदलेले असेल आवण उतारािी 
उांिी बदलत जाणारी असेल, तर पूिोक्त समीकरणािरून पुढील समीकरण प्राप्त होते. 

 

चल = 
सउ · अस्रै् [४] घ 

 
चल ही उांिी म्हणजे णिरकस उिाराची लक्ष्मिउंची होय. समीकरण ५७ (२आ) ने प्राप्त होणाऱ्या 

उभ्या दरडीच्या लक्ष्मणउांिीसारखीि ती आहे आवण अस्रै् हा स्रै्यथगुणक घस (पवर॰ ४६) या 
धारणगुणकासारखा आहे. ಇ िी विविध मूल्ये गृहीत धरून फेलेवनयसने (१९२७) समीकरणे २ अ आवण २ 
आ सोडविली. त्याांिी फवलते आलेखरूपात आकृती ४४ आ ि ४५ अ मध्ये दाखविली आहेत. आकृती ४४ आ 
मध्ये ಇ या उतारकोनािी वनरवनराळी मूल्ये घेतली असता वमळणारी ಗ आवण ಠ याांिी मूल्ये स्स्र्त केली 
आहेत. त्याांिरून तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळाच्या मध्यकबदूिे स्र्ान ठरविता येते. ಇ = ६०° असेल तर ಗ 
आवण ಠ सममूल्य होतात; आवण तळकबदुगामी ितुथळाला उताराच्या तळकबदूतून काढलेली स्पिथरेिा वक्षवतज-
समाांतर असते. तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळािरून उच्छेद होणार असेल, तर त्यािळेिी अस्रै् या 
स्र्ैयथगुणकािी मूल्ये आकृती ४५ अ मधील गपफम या आलेखाच्या कोटींनी वदली जातात. ಇ= ९०° 
असताना ते मूल्य ३·८५ असते ि िाढत जाऊन ಇ= ॰ असताना ८·३६ होते. आकृती ४५ इ मधील ಖ=॰ या 
विन्हाने वनर्मदष्ट केलेल्या सलग आलेखाच्या कोटींनी गाधतागुणकािी मूल्ये वदली जातात. हा गाधता-
गुणक पुढीलप्रमाणे असतो. 

 

अगा = 
ड + च [५] च 

 
त्यािरून तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळािरून होणाऱ्या घसरणीिा नीितम कबदू वमळतो. उतारकोन ६०° हून 
अवधक असेल (आकृती ४५ अ मधील गपम आलेखािरील ष कबदूच्या उजव्या बाजूस), तर गाधता-
गुणकािे मूल्य एक असते. घसरपृष्ठ उताराच्या तळकबदूपासून वनघून उताराकडे जाते. याउलट, ಇ < ६०° 
असेल, तर घसरपृष्ठािा नीितम कबदू आकृती ४४ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे, तळकबदूच्या पातळीच्या खाली 
असतो. 

 
उतारािा आधारभमूीसह उच्छेद घडून येण्यासाठी आिश्यक असणाऱ्या समतोलविियक लक्षणाांिा 

अभ्यास आता कराियािा आहे. त्यासाठी तउʺन या कोणत्याही एका मध्यमा-ितुथळाच्या िर असणाऱ्या 
मगतउʺन (आकृती ४४ इ) या मृवत्तकाखांडािर कारक असणाऱ्या बलाांिा शोध आपणाांस घेतला पावहजे. या 
ितुथळािा मध्यकबदू उताराच्या उ’ या मध्यकबदूतून जाणाऱ्या उभ्या रेिेिर स्स्र्त असतो, असे गृहीत धरले 
आहे. या ितुथळािरून होणाऱ्या घसरणीस प्रवतबांध करण्यासाठी आिश्यक असणाऱ्या सआ या समाकिथणािे 
मूल्य समीकरण १ च्या साहाय्याने वमळते. ते समीकरण असे : 

 

सआ = व 
लि 

 त्र · लिा 



 

अनुक्रमणिका 

उ हा ितुथळमय आवण तउ’’ न हा िाप स्िस्र्ानी स्स्र्र ठेिनू आकृतीतील उतार डाव्या बाजूस ∆ ल 
इतके अांतर सरकविला, तर ि या िजनात ∆ व एिढी िाढ होते, परांतु पवरबलात ∆ व. ∆ ल/२ एिढी घट 
होते. उलटपक्षी, हा उतार अशाि पद्धतीने उजव्या बाजूस सरकविल्यास व या िजनात ∆ व एिढी घट 
होते; आवण त्यािबरोबर उ भोितीिे पवरबलही ∆ व. ∆ ल/२ एिढे घटते. दोन्ही उदाहरणाांत घसरण 
घडिनू आणण्यािी प्रिृत्ती असलेले पवरबल घटते, पण घसरण-विरोधी बलाांिे स·लिात्र हे पवरबल तेि 
राहते. म्हणून उताराच्या उ’ या मध्यकबदूतून जाणारी उभी रेिा म्हणजे ज्याांच्या बाबतीत घसरण-कारक 
पवरबल महत्तम आहे, अशा ितुथळाांच्या मध्याांिा कबदुपर् ठरते. ही सिथ ितुथळे म्हणजे मध्यमा-ितुथळे होत. 
याांपकैी कोणत्याही ितुथळािे उताराच्या सांदभातील स्र्ान दोन पवरमाणविहीन मात्राांनी ठरविता येते. त्या 
अशा : (१) हा गाधतागुणक आवण (२) उतारािी उांिी ि आकृती ४४ इ मधील गत हे आडि ेअांतर याांतील 
पुढील गुणोत्तर— 

 

 

[६] 

 
समीकरण १ मधील व, लि आवण लिा या पदाांिी मूल्ये आकृती ४४ इ मधील भवूमतीिरून ठरविली असता 
असे वदसून येते की, 

 

सआ = घ. च. 
१ 

[७ अ] फ (ಇ, अक्ष, अगा) 
 
आहे. येरे् घ ही घनता आहे आवण फ (ಇ, अगा, अक्ष) हे ಇ, अगा आवण अक्ष याांच्या मूल्याांिर अिलांबून 
असणारे फलन आहे. मध्यमा-लक्ष्मणितुथळाच्या बाबतीतील अगा आवण अक्ष याांच्या मूल्याांनी आणखी पुढील 
समीकरणाांिी पूतथता कराियास हिी. 

 

 
∂सआ 

= ॰ आवण 
∂सआ 

= ॰ [७ आ] 
∂अगा ∂अक्ष 

 
उतारकोन ಇ िे मूल्य कोणतेही असले, तरी 

अगा = ∞ आवण चल = ५·५२ 
स [८] घ 

 
असतील, तर उपरोक्त समीकरणाांिी पूतथता होते. चल िे िरील मूल्य आवण समीकरण ५६ (१२) ने प्राप्त 
झालेले मूल्य, हीं दोन्ही सारखीि आहेत, आकृती ४५ अ मधील भन या आडव्या रेिेने समीकरण ८ 
दाखविले आहे. तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळाच्या अस्रै् दशथक रेिेला ती प कबदूत छेदते. या कबदूिी भजुा ಇ = 
५३° आहे. तेव्हा या उतारकोनािे मूल्य ५३° पेक्षा लहान असेल, तर दोन गोष्टी शक्य आहेत. एक अशी : 
उताराच्या तळकबदूलगतिे भपृृष्ठ आडि े ककिा समतल असेल, तर आधारभमूीसह उच्छेद होईल, असे 
अपेवक्षता येते. तदनुिांवगक चल ही लक्ष्मणउांिी (समी॰ ८) ಇ या उतारकोनािर अिलांबून असत नाही. 
दुसरी अशी : तळकबदूलगतिे पृष्ठ आ॰ ४५ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे िढते असेल, तर असा उलटा उतार 



 

अनुक्रमणिका 

आधारभमूीसह उच्छेदाला प्रवतबांध करतो आवण मग तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळािरून होणाऱ्या 
उतारउच्छेदािी अपेक्षा करािी लागते. तदनुिांवगक स्र्ैयांकािी मूल्ये पफम या आलेखािरून वमळतात. 

 
िरील विििेनात हे वनविति गृहीत धरलेले आहे की, लक्ष्मणितुथळ पूणथतया समाांग मृवत्तकेति 

स्स्र्त आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक मृवत्तकाराशीच्या खाली एखादा कठीण र्र अस्स्तत्िात असतो. घसरपृष्ठाच्या 
नीितम कबदूच्या खोलीिरील या मयादेिा प्रभाि उतारउच्छेद आवण आधारभमूीसह उच्छेद या दोन्ही 
प्रकाराांतील लक्ष्मणउांिीिर पडण्यािा सांभि असतो. उदा., अशा कठीण र्रािे पषृ्ठ आ॰ ४५ आ मध्ये 
दाखविलेल्या तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळास छेदून जाणारे असेल, तर अशा पृष्ठास स्पशूथन जाणाऱ्या एखाद्या 
अन्य ितुथळािरून उच्छेद होईल. हे ितुथळ तळकबदुगामी असेल ककिा उतारास तळकबदूच्या िर काही 
उांिीिर छेदणारेही असेल (उतारछेदी ितुथळ). 

 
समी॰ ८ िरून वमळणारा मध्यमा-लक्ष्मणितुथळािा नीितम कबदू अमयाद खोलीिर स्स्र्त असतो. 

एखाद्या कठीण र्रामुळे घसरपृष्ठ ड पेक्षा अवधक खोलिर जाऊ शकत नसेल, तर मध्यमा-लक्ष्मणितुथळ या 
कठीण र्रास स्पशूथन जाते आवण गाधतागुणक पुढीलप्रमाणे असतो. 

 

अगा = 
च + ड 

 च 
 
गाधतागुणकािे मूल्य कठीण र्राच्या खोलीने ठरत असल्यामुळे समी॰ ७ आ मधील दोन अटींपैकी 

पवहली अनािश्यक ठरते; आवण उताराच्या सांदभातील मध्यमालक्ष्मणितुथळािे स्र्ान खाली वदलेल्या 
दुसऱ्या अटीने वनवित होते. 

 

 
∂ सआ = ० 
∂ अक्ष 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ४५ : (अ) गाधतागुणक अगा आवण अांतगथत घिथणकोन ಖ याांच्या वनरवनराळ्या मूल्याांच्या िळेी 
वमळणारा उतारकोन ಇ आवण स्रै्यथगुणक अस्रै् याांमधील सांबांध; (आ) आधारभमूीसह उच्छेदािी 

असांभाव्यता दाखविणारी रेखाकृती; (इ) अक्ष (आ॰ ४४ इ पाहा) आवण ಖ याांच्या वनरवनराळ्या मूल्याांनुसार 
वमळणारा उतारकोन ಇ आवण गाधतागुणक अगा याांमधील सांबांध. (आधार : डी. डबल्यू. टेलरने प्रकावशत 

केलेली मावहती १९३७.) 
 

उतारािी उांिी वदलेली असताना, आधारभमूीिर उच्छेदास प्रवतबांध करण्यासाठी आिश्यक 
असलेले सल = सआ· महत्तम हे समाकिथण, आपणाांस िरील समीकरणाच्या साहाय्याने पढुीलप्रमाणे वमळते. 
 

सल = 
घ · च 

 अस्रै् 
 
अस्रै् या स्र्ैयथगुणकािे मूल्य, उतारकोन आवण अगा हा गाधतागुणक याांिर अिलांबून असते. 

समाकिथणािे मूल्य ज्ञात असल्यास उताराच्या तदनुिांवगक लक्ष्मणउांिीिे मूल्य पढुीलप्रमाणे असते. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

चल = 
स अस्रै् घ 

 
समीकरण ४ सारखेि हे समीकरण आहे. अस्रै् िी मूल्ये मात्र वनराळी आहेत; कारण समीकरण ४ 

मधील अस्रै् िे मूल्य तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळाविियीिे आहे, तर उपरोक्त समीकरणातील मूल्य मध्यमा-
लक्ष्मण-ितुथळाविियीिे आहे. 

 
गाधतागुणकािा स्र्ैयथगुणकािर पडणारा प्रभाि आकृती ४५ अ मधील अगा = १, १·२ इत्यादी 

आलेखाांिरून वदसून येतो. टेलरने (१९३७) केलेल्या सैद्धाांवतक सांशोधनातील वनष्ट्किांच्या आधारे हे 
आलेख काढलेले आहेत. गाधतागुणकािा स्र्ैयथलक्षणािरील प्रभाि ६०° पेक्षा कमी उतारकोन असणाऱ्या 
उतारापुरताि मयावदत आहे, हे स्पष्ट वदसून येते; कारण िर हे दाखविलेि आहे की, त्यापेक्षा उभट 
उताराांिा उच्छेद केिळ तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळानुसार होतो. ಇ > ६०° असल्यास घसरपृष्ठ सांपूणथतया 
तळकबदूच्या पातळीच्या िर स्स्र्त असते आवण तदनुिांवगक स्र्ैयथगुणक आकृती ४५ अ मधील गप या 
आलेखाच्या कोटींनी वदले जातात. अशा उताराांच्या बाबतीत आधारभमूीसह उच्छेदािा धोका असत नाही. 

 
५३° आवण ६०° या मयादाांमध्ये पडणाऱ्या ि अनुक्रमे ि आवण प या कबदूांच्या भजूाांनी वदल्या जाणाऱ्या 

उतारकोनाांच्या बाबतीतही आधारभमूीसह उच्छेदािा धोका असत नाही. परांतु अगा हा गाधतागुणक फारि 
लहान असल्यास मात्र तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळ कवठण र्रास छेदते आवण या ितुथळािरून होणाऱ्या 
उच्छेदास प्रवतबांध होतो. तेव्हा अगा = १ असल्यास उच्छेदािे ितुथळ उताराला छेदते. स्र्ैयथगुणकािी 
तदनुिांवगक मूल्ये आकृती ४५ अ मधील ष मधून प्रारांभ होणाऱ्या ि अगा = १ असा वनदेश केलेल्या तुटक 
रेिेच्या कोटींनी वदली जातात. 

 
उतारकोन ५३° पेक्षा लहान असल्यास (आकृती ४५ अ मधील प कबदूिी भजुा) तीन वनरवनराळे 

प्रकार सांभितात, त्याांिा स्ितांत्रपणे वििार करणे भाग आहे. ते प्रकार असे : (अ) अगा िे मूल्य साधारण ४ 
पेक्षा अवधक आहे : (आ) अगा िे मूल्य १·२ ते ४ च्या दरम्यान आहे आवण (इ) अगा १·२ पेक्षा लहान आहे. 

 
(अ) गाधतागुणकािे मूल्य ४ पेक्षा अवधक असेल, तर अस्रै् हा स्र्ैयथगुणक व्यिहारतः 

उतारकोनाच्या मूल्यािर अिलांबून असत नाही. परांतु त्याला अपिाद एिढाि की, ಇ िे मूल्य १५° पेक्षा कमी 
असू नये. ಇ िे मूल्य १५° पेक्षा अवधक असते, तेव्हा प्रत्येक िळेी अस्र्ै िे मूल्य ५·५२ ककिा ककवित अवधक 
असते. आकृती ४५ अ मधील पन या आडव्या सरळ रेिेने हे दाखविले आहे. या पवरस्स्र्तीत उतारािा 
उच्छेद कठीण र्राला स्पशूथन जाणाऱ्या मध्यमाितुथळािरून होतो. 

 
(आ) अगा िे मूल्य १·२ आवण ४ याांच्या दरम्यान पडणारे असेल, तर ಇ आवण अस्र् ैयाांतील सांबांध 

दाखविणारा आलेख अगा = १·२, २ ि ४ या विन्हाांनी दाखविलेल्या आलेखाांच्या आधारे आांतके्षप पद्धतीने 
वमळविता येतो. हे तीन आलेख म्हणजे पफ या ठळक आलेखाच्या ಇ₁ हे भजुामूल्य असलेल्या कबदूतून 
वनघणाऱ्या शाखा आहेत. उतारकोन ಇ₁ पेक्षा मोठा असल्यास उच्छेद तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळानुसार 
होतो. या पवरस्स्र्तीत स्र्ैयथगुणकािे मूल्य गपफ या आलेखाच्या कोटीने वमळते. उतारकोन ಇ₁ पेक्षा लहान 
असल्यास अस्रै् िे मूल्य एका अगा आलेखािरून ठरविता येते. याांपैकी प्रत्येक आलेख—उदाहरणार्थ, अगा 
= १·५ िा आलेख—प्रारांभी जिळजिळ आडिा आहे आवण नांतर तो उजिीकडे उभट होत जातो. रेखाांवकत 
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के्षत्रात असणाऱ्या प्रत्येक कबदूने मध्यमा-ितुथळािरून होणारा उच्छेद दाखविला जातो. रेखाांवकत के्षत्रात 
असणाऱ्या प्रत्येक कबदूने तळकबदुगामी ितुथळािरून होणारा उच्छेद आवण त्यािर असणाऱ्या कबदूने 
उिारछेदी ितुथळािरून होणारा उच्छेद दाखविला जातो. या सिथ उदाहरणाांत कवठण र्रािे पृष्ठ उच्छेद-
ितुथळािी स्पशथरेिा ठरते. 

 
(इ) अगा िे मूल्य १·२ पेक्षा कमी असेल, तर उच्छेद तळकबदुगामी ककिा उतारछेदी ितुथळािरून 

होतो आवण कवठण र्र अशा ितुथळास स्पशथरेिेप्रमाणे असतो. एखाद्या उदाहरणाांत ಇ आवण स्र्ैयथगुणक अस्रै् 
याांतील सांबांध दाखविणारा आलेख अगा = १ आवण अगा = १·२ या दोन आलेखाांच्या मधील प्राांतात पडत 
असेल, तर तो आांतके्षप पद्धतीने वनवित करता येतो. रेखाांवकत के्षत्रात पडणारा, अशा आलेखािरील प्रत्येक 
कबदू तळकबदुगामी ितुथळािरून होणारा उच्छेद दाखवितो. या के्षत्राच्या िरील भागात स्स्र्त असलेले कबदू 
उतारछेदी ितुथळाांिरून होणारे उच्छेद दाखवितात. 

 
मध्यमा-लक्ष्मण-ितुथळे पायथ्याजिळच्या समतल भपृृष्ठास उताराच्या तळकबदूपासून अक्षच इतक्या 

अांतरािर छेदतात. अशा ितुथळाांिे मध्यकबदू उताराच्या अध्या उांिीतून जाणाऱ्या उभ्या रेिेिर असतात. तसेि 
कवठण र्रािा पृष्ठभाग त्याांना स्पिथरेिेप्रमाणे असतो. या दोन लक्षणाांमुळे अक्ष िे मूल्य माहीत झाले म्हणजे 
उच्छेद-ितुथळािे उताराच्या सांदभातील स्र्ान ठरविता येते. हे मूल्य आकृती ४५ इ मधील आलेखाांिरून 
वमळू शकते. या आलेखाांच्या भजुा उतारकोन दाखवितात आवण कोटी गाधतागुणक दाखवितात. प’फ’र’ 
या आलेखाच्या िर स्स्र्त असलेल्या प्रत्येक कबदूने एक मध्यमा-लक्ष्मण ितुथळ दाखविले जाते. 
आधारभमूीतील कवठण र्र या ितुथळाला स्पिथरेिेसारखा असतो आवण त्याच्या बाबतीतील गाधतागुणक अगा 
असतो. ಇ आवण अगा याांिी मूल्ये माहीत असतील, तर तदनुिांवगक अक्ष िे मूल्य अक्ष = ॰ ते ३ या 
आलेखाांच्या आधारे आिश्यक तर आांतके्षप पद्धतीने वमळविता येते. 

 
उच्छेद-प्रकार आवण स्र्ैयथगुणक याांिर गाधतागुणकािा जो प्रभाि पडतो त्यािी कल्पना 

येण्यासाठी उतारकोन ಇ= २०° असलेल्या उताराच्या बाबतीत सांभिणारे उच्छेदािे विविध प्रकार 
वििारार्थ घेऊ. ಇ = २०° या भजुामूल्याला अनुिांवगक असे अस्र्ै दशथक दोन कबदू आकृती ४५ अ 
मधील रेखाांवकत के्षत्राच्या सीमाांिर आपल्याला वमळतात. एक कबदू अगा = १·४ आलेखािर आहे 
आवण दुसरा अगा = १·१८ आलेखािर आहे, असे वदसून येईल. अगा िे मूल्य ∞ आवण १·४ या दोन 
मयादाांत असते, तेव्हा स्र्यैथगुणकािे मूल्य अगा = ∞ च्या िळेी ५·५२ आवण अगा =१·४ च्या िळेी ७ 
असे िाढत जाते आवण उतारािा उच्छेद मध्यमा-ितुथळािरून होणारा असतो. अगा िे मूल्य १·४ ते 
१·१८ एिढ्या मयादेत असते, त्या िळेी उतारािा उच्छेद तळकबदुगामी ितुथळािरून होतो ि कठीण 
र्रािा पृष्ठभाग त्याला स्पशथरेिेित् असतो. याि िळेी अस्रै् िे मूल्य ७ पासून ७·९ पयंत िाढते. अगा 
च्या १·१८ ते १·० या मूल्याांच्या िळेी उच्छेद उतारछेदी ितुथळािरून होतो. आवण अस्रै् िे मूल्य ७·९ 
पासून (अगा = १·१८) ९·४ पयंत (अगा = १) िाढते. 

 
५९. ಖ = ० पणरस्स्ििीिील स्िैयाचा णिचार : 
स्र्ापत्य-व्यिहारात पढुील समस्याांना तोंड देण्यािा प्रसांग येण्यािा सांभि असतो. (अ) विक्कण मृवत्तकेच्या 
समाकिथणािे मूल्य आपल्याला माहीत आहे ि विवशष्ट खोलीपयंत त्या मवृत्तकेत खोदाई करताना खोदाईिा 
उतार काय ठेिािा, हे ठरिाियािे आहे; (आ) दरडीमध्ये घसरण घडून आली आहे आवण विक्कण 
मृवत्तकेच्या घसरण-पूिथ अिस्रे्तील समाकिथणािे सरासरी मूल्य ठरिाियािे आहे आवण (इ) विक्कण 
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मृवत्तकेिा उतार उभा आहे, तसेि समाकिथणािे मूल्य माहीत आहे, परांतु ते सिथ वठकाणी सारखे नाही आवण 
उतारािा अशा पवरस्स्र्तीतील सुरवक्षतताांक आपल्याला ठरिाियािा आहे. 

 
आकृती ४५ अ मधील आलेखाांत ग्रवर्त झालेल्या मावहतीच्या साहाय्याने पवहली समस्या त्िवरत 

सोडविता येणे शक्य आहे. ती कृती स्पष्ट होण्यासाठी आपण असे गृहीत धरू की, आपल्याला मृदू, विक्कण 
मृवत्तकेत २० फूट खोल खोदाई कराियािी आहे. विक्कण मृवत्तकेच्या स या कातथवनक विरोधािे मूल्य दर िौ. 
फुटास ५०० पौ. आहे आवण घनता दर घनफुटास १२० पौंड आहे. घसरणीच्या बाबतीत वमळणारा 
सुरवक्षतताांक १·५ असेल, अशा बेताने खोदाईच्या बाजूांिा उतार ठेिला पावहजे. सुरवक्षततेच्या अटींिी पूतथता 
कराियािी, तर समाकिथणािे लक्ष्मणमूल्य खालील मूल्यापेक्षा अवधक असून िालणार नाही. 

 

सल = 
५०० = ३३३ पौंड िौ. / फूट १·५ 

 
समीकरण ५८ (३) मध्ये च = २० फूट, घ = १२० पौंड / घ. फू. आवण सल = ३३३ पौंड /िौ. फू. 

ही मूल्ये वनयुक्त करून खालील उत्तर वमळते. 
 

सल = ३३३ = 
घ × च 

= 
१२० × २० 

 अस्रै् अस्रै् 

 
म्हणजेि 
 

अस्रै् = ७·१८ 
 

हे मूल्य आकृती ४५ अ मधील प कबदूच्या कोटीमूल्याहून अवधक आहे; तेव्हा स्िीकाराहथ असा 
उतारकोन गाधतागुणकािर अिलांबून असणार. विक्कण मृवत्तकेच्या र्राखालिा कवठण तळ आवण 
खोदाईिा तळ एकि असतील, तर अगा या गाधतागुणकािे मूल्य एक होते (समीकरण ५८ (५)). अगा = १ 
असताना आलेखािर अस्र्ै = ७·१८ या मूल्याला अनुिांवगक भजुामूल्य ಇ = ३३° आहे. अस्र्ै = ७·१८ हा 
कबदू रेखाांवकत के्षत्राच्या िर पडत असल्यामुळे लक्ष्मणितुथळ उतारछेदी असेल. दुसऱ्या वठकाणी विक्कण 
मृवत्तकेच्या र्राखालिा कवठण तळ खोदाईच्या तळापासून १० फुटाांिर आहे असे समजू. तेरे् गाधतागुणक 
अगा = १·५ होतो आवण अस्रै् दशथक आलेखािरील अस्रै् = ७·१८ या मूल्यास अनुिांवगक असणारे ಇ िे मूल्य 
१७° ३०’ असे वमळते. हा कबदू रेखाांवकत के्षत्राच्या सीमेपासून खाली फारि र्ोड्या अांतरािर आहे. अर्ाति 
लक्ष्मणितुथळ हे मध्यमा-ितुथळ असेल ि ते खोदाईच्या तळाला उताराच्या तळकबदूपासून जिळि छेदील. 
उताराच्या मध्यातून जाणारी उभी रेिा कवठण तळाला जेरे् वमळते, त्या कबदूत हे ितुथळ त्या र्राला स्पशूथन 
जाईल. 

 
उपरोक्त उदाहरणािरून ಖ =॰ आवण अस्रै् > ५·५ अशी पवरस्स्र्ती असेल, तर उताराला 

द्याियाच्या सुरवक्षत कोनािर (ಇ) गाधतागुणकािा पडणारा प्रभाि कसा वनणायक असतो, हे वदसून येते. 
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दुसऱ्या समस्येिे स्िरूप आकृती ४६ अ िरून स्पष्ट होईल. ही आकृती म्हणजे एका घसरणीिा छेद 
आहे. विक्कण मवृत्तकेिी घनता घ आहे. खडे्ड घेऊन नझत या घसरपृष्ठािा आकार ठरविला आहे. घसरण 
घडून येण्यापूिी उद्भिलेल्या ताणजन्य तड्याांिी खोली स्रू्लमानाने डत होती, हेही के्षत्रात केलेल्या 
वनरीक्षणाच्या आधारे माहीत आहे. प्रत्यक्षातील घसरणीच्या नझत या िक्र रेिेला शक्यतो जुळता राहील 
असा न१झत१ हा एक ितुथळािा िाप आपण काढू. त्याच्या साहाय्याने उच्छेदक्षणी घसरणीला विरोध करणारे 
सआ हे समाकिथण ठरिायिे आहे. ितुथळािी वत्रज्या त्र आहे आवण उ हा त्यािा मध्यकबदू आहे. न२ हा कबदू 
उताराच्या माथ्यापासून डत खोलीिर आहे आवण न₂त₁ या िापािी लाांबी लिा आहे. सआ हे समाकिथण या 
िापािर कारक होते, असे आपण मानतो. न₂झत₁ या िापाच्या िर असलेल्या मृवत्तकाराशीिे एकाांक 
जाडीिरील िजन व आहे. उच्छेद घडण्यापूिी उ या भ्रमणकें द्रापासून मोजलेली व िी भजुा लि होती. 
अर्ाति आिश्यक समाकिथणािे मूल्य पुढील समीकरणाने वमळते. 

 

सआ = 
व·लि ५८ (१) त्र·लिा 

 
वतसऱ्या प्रकारच्या समस्येतील उच्छेदात सलग असा एकि उतार नाही ि त्याखालिी मृवत्तकाही 

समाांग नाही. आकृती ४६ आ िरून या उदाहरणातील कृती स्पष्ट होईल. आकृतीत मदूृ, विक्कण मृवत्तकेच्या 
साांधलेल्या उतारािा उभा छेद दाखविला आहे. अव्यांग नमुन्यािर प्रयोग करून मृवत्तकेिे प्राकृवतक गुणधमथ 
ठरविलेले आहेत. या प्रयोगाांतून वमळालेल्या फवलताांच्या आधारे या विक्कण मृवत्तकेच्या एकूण उांिीत स₁, 
स₂,…सछ अशा समाकिथण मूल्याांिे वनरवनराळे र्र आहेत असे आपण गृहीत धरू. त्यानांतर आपण नझत हा 
ितुथळािा िाप काढू. अवधकतर प्रमाणात मृदू असणाऱ्या र्राांतून जाणाऱ्या भागाांिी लाांबी शक्य तेिढी 
अवधक असेल, अशा पद्धतीने हा िाप काढला पावहजे. उ हा ितुथळािा मध्यकबदू आहे. िापाच्या िर 
असलेल्या मनझत या मृवत्तकाखांडािा गुरुत्िमध्य मत्ि आहे आवण त्यािे एकाांक जाडीिरील िजन व आहे. 
या वठकाणी ि·लि या विस्र्ापनकारी पवरबलाला समाकिथणजन्य पस हे पवरबल विरोध करते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ४६ : (अ) खऱ्या घसररेिेऐिजी (सलग रेिा) ितुथळाकार रेिेिी वनयुक्ती (आ ते ई) ಖ = ० 
असणाऱ्या विक्कण मृवत्तकेतील आधारउच्छेद; (आ) उताराखाली र्रयुक्त ि समाकिथणयुक्त मृवत्तका 
असताना; (इ) आधारकभतीखालील; (ई) स्रू्णाांिर आधावरत सागरी धक्क्याच्या कभतीखालील. 

 

पस = त्र 

छ 

सछ·∆लछ ∑ 

१ 

 
येरे् ∆लछ म्हणजे ज्यातील समाकिथण सछ आहे, त्या र्रातील िापखांडािी लाांबी आहे. नझत या 
िापािरून घसरण व्हाियािी असेल, तर त्या बाबतीतील उतारािा सुरवक्षतताांक पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

    छ  
[१]    त्र ∑ सछ ∆ लछ 

सु = पस =  १  
व · लि व · लि  

 



 

अनुक्रमणिका 

वनरवनराळी ितुथळे घेऊन हीि आकडेमोड पुनः केली पावहजे आवण अशा आकडेमोडीतून प्राप्त 
होणारे सु िे लघुतम मूल्य म्हणजे उतारािा सुरवक्षतताांक होय. ही पद्धत वनखालसपणे ‘प्रयत्नाांती यश’ अशा 
प्रकारिी आहे. 

 
उताराच्या स्र्यैािा अभ्यास करण्यािी उपरोक्त पद्धत आधारकभतीसारख्या एखाद्या िास्तूने आधार 

वदलेल्या दरडीच्या ककिा तटाच्या उदाहरणासही लागू करता येते. आकृती ४६ इ मध्ये ि उांिीच्या 
आधारकभतीमागील समाांग, मृदू, विक्कण मवृत्तकेच्या उभ्या दरडीिा छेद दाखविला आहे. या विक्कण 
मृवत्तकेखाली ड = च खोलीिर कवठण र्र आहे. म्हणून गाधतागुणक अगा िे मूल्य २ आहे. न सरकता िा न 
कलांडता दाउ हा पाश्वीय मृवत्तकादाब पेलण्याइतकी आधारकभत समर्थ असेल, तर उतारउच्छेदािा धोका 
असणार नाही; तेव्हा आधारभमूीसह उच्छेदाच्या शक्यतेिाि केिळ वििार कराियास हिा. स्र्ैयािे स्रू्ल 
प्राक्कलन करताना मृवत्तकेिी घनता आवण आधारकभतीिी घनता याांतील फरक दुलथ वक्षला तरी िालते. 
घनतेिी दोन्ही मूल्ये समान असतील, तर अधारकभतीच्या स्र्यैासाठी आिश्यक असणारी लक्षणे आवण 
आधार न वदलेल्या दरडीिा आधारभमूीसह उच्छेद टाळण्यासाठी आिश्यक असलेली लक्षणे सारखीि 
होतात. गाधता-गुणकािे मलू्य २ असल्यामुळे आकृती ४५ अ मधील अगा = २ या आलेखाांिरून मध्यमा-
ितुथळानुसार होणाऱ्या उच्छेदाच्या बाबतीतील स्र्यैथ-गुणक वमळू शकतात. हा आलेख आकृतीच्या 
िौकटीला वभडेपयंत डािीकडे िाढिीत नेला (आकृतीत हे दाखविलेले नाही) तर आपल्याला असे 
आढळते की, उतार कोन ಇ = ८०° असताना स्र्यैथ-गुणक ५·६० इतका आहे. या उताराच्या या 
पवरस्स्र्तीतील लक्ष्मणउांिीसाठी समीकरण ५८ (४)च्या साहाय्याने आपल्याला पुढील मूल्य प्राप्त होते. 

 

चल = 
स 

अस्रै् = ५·६ 
स 

 घ घ 

 
आधारकभत उच्छेदाला प्रवतबांध करण्याइतकी समर्थ असूनही वतिी उांिी चल हून अवधक असेल तर 

वतिा उच्छेद मध्यमा-ितुथळािरून होतो; आवण आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे कवठण र्रािा पृष्ठभाग या 
ितुथळास स्पशथरेिेप्रमाणे असतो. तसेि उ भोिती होणाऱ्या भ्रमणात्मक हालिालीमध्ये कभत आवण 
वतच्यामागिा विक्कण मृवत्तकाराशी या दोहोंिा अांतभाि होतो. 

 
या उदाहरणातील कभतीच्या लक्ष्मणउांिीिे मूल्य अवधक अिूकपणे वमळिाियािे असेल, 

तर कभतीच्या आकारमानाच्या मृवत्तका-खांडािे िजन आवण कभतीिे िजन याांतील फरक वििारात 
घेऊन गवणत माांडाियास हिे. या अवधक असणाऱ्या िजनामुळे लक्ष्मण-ितुथळाच्या मध्यकबदूिे 
स्र्ान बदलते. तसेि स्र्ैयथगुणकािे मूल्यही काही प्रमाणात कमी होते. अस्रै् िे हे सुधावरत मूल्य 
ठरविण्यािी समस्या ‘प्रयत्नाांती यश’ पद्धतीने सोडविणे शक्य असते. 
 
आकृती ४६ ई मध्ये स्रू्णाांिा आधार वदलेली सागरी धक्क्यािी कभत दाखविली आहे. येरे् स्रू्णाांच्या 

कातथवनक सामथ्यामुळे नफ हे सांभाव्य घसरपृष्ठ स्रू्णा आड न येता पुढे जाते. कभतीच्या डािीकडील पाणी 
म्हणजे घज घनतेिा ि समाकिथणािा अभाि असलेला एक र्र समजता येतो. मृवत्तका र्रातील 
समाकिथणाांिी मूल्ये स₁, स₂, इ. इ. आहेत. घसरपृष्ठाच्या िर असणाऱ्या सिथ िस्तूांिे एकाांक लाांबीिरील 
िजन व आहे. त्याांत कभत, पाणी ि मवृत्तका या सिांिा समािशे आहे. घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक 
समीकरण १ ने ठरविता येईल. पूिी आकृती ४६ आ च्या सांबांधात िर्मणल्याप्रमाणे लक्ष्मणितुथळािे स्र्ान 



 

अनुक्रमणिका 

‘प्रयत्नाांती यश’ पद्धतीने ठरविता येते. आकृती ४६ इ ि ४६ ई याांमध्ये दाखविलेल्या िास्तूांिर कारक 
असणारा मृवत्तकादाब सरवक्षतताांक ठरविण्याच्या गवणतात येत नाही; कारण हा दाब म्हणजे एक अांतगथत 
बल आहे. वििारात घ्याियास हिीत अशी बले म्हणजे फक्त व या िजनाने व्यक्त होणारी सिथ 
िास्तुविियक बले आवण घसरपृष्ठाच्या िर स्स्र्त असलेल्या मवृत्तकेिर जी काही बाहेरून कारक असतील 
ती बले हीं होत. 

 
आकृती ४६ आ आवण ई याांमध्ये दाखविलेल्या र्राांपैकी, एखादी र्र इतराांपेक्षा फारि मृदू ककिा 

दुबथल असेल, तर घसरपृष्ठ स्रू्लमानानेसुद्धा ितुथळाकार असत नाही. अशा वठकाणी सांवमश्र आकारािे 
घसरपृष्ठ गृहीत धराि ेलागते. पवरच्छेद ६३ मध्ये त्याांविियी वििरण केले जाईल. 

 
शिेटिे उदाहरण म्हणून, आपण एखाद्या तलािातील ककिा धरणातील पाण्यािी पातळी दु्रत 

गतीने उतरविली असता, अशा वक्रयेिा तलािाच्या तटािर ककिा धरणाच्या उतारािर होणारा पवरणाम 
अभ्यासासाठी घेऊ. त्यातील गवणतात्मक कृती समजािनू घेण्यासाठी आकृती ४६ ई मध्ये दाखविलेल्या 
छेदािे साहाय्य घेऊ. या छेदात नझफ या घसरपृष्ठािरील मवृत्तका ि पाणी याांिे कभतीच्या एकाांक 
लाांबीिरील एकूण िजन ि आहे, विस्र्ापनकारी पवरबलाांिे मूल्य व·लि आहे आवण घसरणीच्या बाबतीतील 
समीकरण १ िरून वमळणारा सुरवक्षतताांक पुढीलप्रमाणे आहे. 
 
  छ  

  त्र ∑ सछ ∆ लछ 

सु =  १  
व · लि 

 
पाण्यािी पातळी फ कबदूच्याही खाली उतरविली असता नफत या घसरपृष्ठािरील मृवत्तका ि पाणी 

याांच्या व या िजनामध्ये ि’ एिढी घट होते. ि’ म्हणजे मगफत या जलराशीिे िजन होय. ि’ हे बल उ या 
भ्रमणकें द्रापासून ल’ि इतक्या अांतरािर आहे. त्यामुळे पाण्यािी पातळी उतरविण्याच्या वक्रयेमुळे 
विस्र्ापनकारी पवरबल व·लि या त्याच्या मूळ मूल्यापासून व·लि + व’·ल’ि या मूल्यापयंत िाढते. 
समीकरणातील उजव्या बाजूकडील अांशाच्या वठकाणी माांडलेले समाकिथणजन्य पवरबल मात्र न बदलता, 
तसेि राहते. तेव्हा लक्ष्मणितुथळाच्या स्र्ानािर दु्रत वरक्तन वक्रयेिा पडणारा प्रभाि दुलथक्षाियािा झाल्यास, 
अशा वरक्तनानांतरिा सुरवक्षतताांक पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 
  छ  

  त्र ∑ सछ ∆ लछ 

सु’ =  १  
व · लि + व’ · ल’ि 

 
याहून अवधक अिूक उत्तर हि े असेल, तर दु्रत वरक्तनानांतरिे लक्ष्मणितुथळािे स्र्ान पूिीच्या 

पवरच्छेदाांतून िर्मणल्याप्रमाणे स्ितांत्ररीत्या ‘प्रयत्नाांती यश’ पद्धतीने ठरविले पावहजे. 
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६०. ಖ > ॰ या पणरस्स्ििीिील स्िैयय-गुिक आणि लक्ष्मिििुयळ : 
ಖ हा कातथवनक विरोधािा कोन शनू्याहून मोठा असल्यास मृवत्तकेिा विरोध कूलोमच्या पुढील समीकरणाने 
व्यक्त होतो. 

 
क = स + ಲ स्प ಖ 

 
पवरच्छेद ५६ मध्ये विशद केल्याप्रमाणे, घसरण एकतर नुसत्या उतारािा ककिा आधारभमूीसह 

उतारािा उच्छेद घडून आल्यामुळे होऊ शकते. उतार-उच्छेद तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळािरून घडून 
येतात. आकृती ४४ अ मध्ये गन हा कोणत्याही एका तळकबदुगामी ितुथळािा िाप आहे. पवरच्छेद ५८ मध्ये 
आकृती ४४ अ च्या सांबांधात िापरलेली विन्हे तशीि ठेिनू, आकृतीतील भवूमतीच्या आधारे वििार केला 
असता आपल्याला असे आढळते की, गन िरून होणाऱ्या घसरणीला प्रवतबांध करण्यास आिश्यक 
असलेल्या समाकिथणािे मूल्य पुढीलप्रमाणे असले पावहजे. 

 

सआ = घच 
१ 

[१] फ (ಗ, ಇ, ಠ, ಖ) 
 
समीकरण ५८ (२ अ) सारखेि हे समीकरण आहे; फक्त छेदामधील पदात ಖ या कोनािी भर 

पडली आहे. तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळािे स्र्ान पुढील समीकरणाांिी पूतथता केली असता वनवित होते. 
 

 ∂ सआ 
= ० आवण 

∂ सआ 
= ० 

 ∂ ಗ ∂ ಠ 

 
ही समीकरणे सोडिनू तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळािरून होणारी घसरण रोखण्यासाठी आिश्यक 
असलेल्या सआ = सल या समाकिथणािे मूल्य पढुीलप्रमाणे वमळते. 

 

सल = 
घ·च 

= 
घ·च 

[२] 
फ (ಗ, ಇ, ಠ, ಖ) अस्रै् 

 
समीकरण ५८ (३) सारखेि हे समीकरण आहे. परांतु त्यातील अस्रै् हा स्र्ैयथगुणक फक्त 

उतारकोनािरि नव्हे, तर ಖ या कोनािरही अिलांबनू आहे. ಖ िी मूल्ये ४°, ५°, १०°, १५°, २०° आवण २५° 
असताना वमळणारा, उतारकोन ಇ ि स्र्ैयथगुणक अस्रै् याांतील सांबांध, आकृती ४५ अ मध्ये दाखविला आहे 
(फेलेवनयस १९२७). समाकिथण आवण उतारकोन वदलेले असल्यास समीकरण २ मधील सल ऐिजी स 
आवण च ऐिजी लक्ष्मणउांिी चल घालून पढुील समीकरण वमळते. 

 

चल = 
स 

अस्रै् [३] 
घ 
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आकृती ४५ अ मधील षष₁₅ या कबदुयुक्त आलेखाच्या उजव्या बाजूस स्स्र्त असलेले 
सगळे कबदू, तळकबदूच्या पातळीहून ज्याांिा नीितम कबदू खाली आहे, अशा तळकबदुगामी ितुथळाांना 
अनुिांवगक आहेत. उतारकोन आवण तदनुिांवगक तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळाच्या नीितम कबदूिा 
गाधतागुणक याांतील सांबांध आकृती ४५ इ मधील ಖ = ५°, ಖ = १०° अशी नाि े वदलेल्या सरळ 
आलेखाांनी दाखविला आहे. एखादे तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळ कवठण र्रािा पषृ्ठभाग छेदीत 
असेल, म्हणजेि त्यािा गाधतागुणक भपूृष्ठाखालच्या कवठण ककिा अिल र्राच्या पृष्ठभागाला 
अनुिांवगक असणाऱ्या गाधतागुणकापेक्षा अवधक असेल, तर या र्रािा पृष्ठभाग म्हणजे स्पशथरेिा 
ठरेल, अशा ितुथळािरून घसरण होते. गाधतागुणकािे लघुतम मूल्य एक इतके असू शकते. अगा = 
१ आवण ಖ = ५° असल्यास अगा = १ अशी खूण केलेल्या ि ष५ मधून जाणाऱ्या तुटक आलेखाने 
स्र्ैयथगुणक दाखविले जातात. या मयादादशथक आलेखाच्या कोटींिी मूल्ये आवण ಖ = ५° अशी 
खूण असलेल्या सलग आलेखाच्या कोटींिी मूल्ये याांतील फरक क्षलु्लक आहे. ಖ िे मूल्य जसे 
िाढते. तसा हा फरक कमी होतो. म्हणून ಖ िे मूल्य लहान नसल्यास गाधतागुणकािा 
स्रै्यथगुणकािर पडणारा प्रभाि दुलथ वक्षला तरी िालते. 
 
उतारकोनािे मूल्य तेि राहून ಖ िे मूल्य िाढत गेल्यास अस्रै् िे मूल्य िाढत जाते. ಇ आवण ಖ 

याांच्या वििवक्षत मूल्याांच्या िळेी अस्रै् िे मूल्य अस्रै् ಖ असे मानले आवण अस्रै् ॰ हे ಖ = ॰ असताना ग प फ म 
या आलेखािरून वमळणारे मूल्य असले, तर पुढील गुणोत्तरास घषयि-णनदेिाकं असे म्हणतात. 

 

अಖ = 
अस्रै् ಖ [४] 
अस्रै् ॰ 

 
ಇ, स आवण ಖ याांिी मूल्ये वदलेली असता लक्ष्मणउांिीिर पडणारा घिथणजन्य विरोधािा प्रभाि या 

वनदेशाांकाच्या मूल्याने दाखविला जातो. चल॰ ही ಖ = ० ला सांगत अशी लक्ष्मणउांिी असेल, तर ಖ च्या 
वदलेल्या मूल्यास सांगत असलेली चलಖ ही लक्ष्मणउांिी पढुीलप्रमाणे असते. 

 
चलಖ = चल॰ · अಖ [५] 

 
ಇ = ಖ असल्यास अಖ या घिथणवनदेशाांकािे मूल्य अनांत होते. च उांिीच्या उताराच्या तळकबदूतून 

जाणाऱ्या ितुथळािरून होणाऱ्या घसरणीला प्रवतबांध करण्यास आिश्यक असलेले समाकिथण पुढीलप्रमाणे 
असते. 

 

सलಖ = 
घ · च 

 अस्रै्ಖ 
 
ಖ =॰ असल्यास सलಖ िे मूल्य सल॰ इतके होते आवण अस्रै्ಖ िे मूल्य अस्रै्॰ इतके होते, म्हणून 

पुढील समीकरण माांडता येईल. 

सल॰ = 
घ · च 

 अस्रै्॰ 
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अस्रै्ಖ = अಖ · अस्रै्॰ असल्यामुळे, 
 

सलಖ = 
अस्रै्ಖ 

× 
१ 

= 
१ 

सल॰ [६] 
घ · च अಖ अಖ 

 
आहे. अಖ िी मूल्ये आवण लक्ष्मणितुथळािे स्र्ान याांिर पडणारा ಖ िा प्रभाि, या विियािे सांशोधन 
फेलेवनयसने केले आहे (१९२७). ಇ या उतारकोनािी वनरवनराळी मूल्ये घेऊन वमळणारा ಖ आवण १/अಖ 
याांतील सांबांध आकृती ४७ अ मध्ये दाखविला आहे. आकृती ४७ आ मध्ये ಇ = १८° २६’ (१ : ३ उतार) 
असताना तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळाच्या मध्यकबदूच्या स्र्ानािर पडणारा अಖ िा प्रभाि दाखविला आहे. 
अಖ िे मूल्य जसे िाढत जाते; तसा उतार आवण उच्छेदपृष्ठ याांनी सीवमत होणारा मवृत्तकाराशी लहान होत 
जातो आवण अಖ = ∞ झाल्यास उच्छेदपृष्ठ आवण उतार एकरूप होतात. उतारकोनािे मूल्य बदलत 
गेल्यास कातथवनक विरोधाच्या कोनािा, तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळाच्या मध्यकबदूच्या स्र्ानािर पडणारा 
प्रभाि आकृती ४७ इ मध्ये दाखविला आहे. ही आकृती टेलरच्या (१९३७) सांशोधनािर आधारलेली आहे. 

 

 
आकृिी ४७ : (अ) अांतगथत घिथणकोन ಖ आवण घिथण-वनदेशाांक अಖ िा व्युत्क्रमाांक याांतील सांबांध; (आ) 
उतारकोन वदला असता, ಖ च्या वनरवनराळ्या मूल्याांनुसार वमळणारे तळकबदुगामी लक्ष्मण-ितुथळाच्या 

मध्यकबदूिे स्र्ान आवण तदनुिांवगक अಖ िे मूल्य; (इ) उतारकोन ಇ च्या वनरवनराळ्या मूल्याांनुसार ಖ च्या 
मूल्याांिा तळकबदुगामी लक्ष्मण-ितुथळाच्या मध्यकबदूिर पडणारा प्रभाि. (आधार : अ आवण आ रेखाकृती; 

फेलेवनयस, १९२७ आवण इ : डी. डबल्यु. टेलर, १९३७) 
 

वतरकस उताराांच्या बाबतीत होणारा आधारभमूीसह उच्छेद मध्यमा ितुथळाांिरून होतो. अशा मध्यमा 
लक्ष्मणितुथळािा मध्यकबदू अशा स्र्ानी असतो की, उताराच्या उ१ या मध्यकबदूतून जाणारी वक्षवतजलांब रेिा 
घिथणितुथळाला स्पशथरेिा ठरते. आकृती ४८ पाहा. या विधानािा पडताळा पवरच्छेद ५८ मध्ये माांडलेल्या 
आवण आकृती ४४ इ मध्ये स्पष्ट केलेल्या उपपत्तीच्या साहाय्याने पाहता येईल. घिथण-ितुथळािे तत्त्ि 
पवरच्छेद ४० मध्ये िर्मणले आहेि. 
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मध्यमा लक्ष्मणितुथळािरून होणारी घसरण रोखण्यासाठी आिश्यक असणारे समाकिथणािे मूल्य 
सल पुढील समीकरणाने वमळते. 

 

सल = 
घ · च 

 अस्रै् 
 

समीकरण २ सारखेि हे समीकरण आहे. चल या लक्ष्मणउांिीच्या बाबतीत आपल्याला समीकरण ३ 
सारखे असणारे पुढील समीकरण वमळते. 

 

चल = 
स अस्रै् घ 

 
अस्रै् या स्र्ैयथगुणकािे मूल्य, ಖ आवण अगा याांिर अिलांबून असते. ಖ, ಇ आवण अगा याांिी 

वनरवनराळी मूल्ये गृहीत धरून अस्रै् िे मूल्य वमळविले असता असे आढळून आले की, उताराला आधार 
वदलेला नसूनही आधारभमूीसह उच्छेदािा धोका नको असेल, तर कातथवनक विरोधाच्या कोनािे मूल्य 
सुमारे ५° पेक्षा कमी नसाि ेआवण उतारािा कोन १०° पेक्षा कमी नसािा. 

 

 
आकृिी ४८ : ಖ > ० असताांना आधारभमूीसह उच्छेदाच्या पवरस्स्र्तीतील लक्ष्मणितुथळ (आधार : 

फेलेवनयम १९२७).  
 

एखाद्या उतारािी स्र्ैयथलक्षणे आकृती ४५ अ मधील गप₁₀ या तुटक रेिेच्या उजव्या बाजूस 
असणाऱ्या कबदूने दाखविली जात असतील, तर लक्ष्मणितुथळ हे मध्यमा ितुथळ असण्यािा सांभि 
असतो. तर्ावप ಖ िे मूल्य ५° अवधक असल्यास, हे मध्यमा ितुथळ जिळजिळ तळकबदुगामी 
लक्ष्मणितुथळाशी एकरूप होते. ಖ = ५° असेल, तर या पवरस्स्र्तीतील स्र्ैयथगुणक आकृती ४५ अ 
मधील प₅ या तुटक आलेखाच्या कोटींनी दाखविला जातो. हा आलेख ಖ = ५° असताना 
वमळणाऱ्या सलग आलेखाशी इतका वमळताजुळता आहे की, त्या दोहोंतील फरक दुलथ वक्षता येतो. 
ಖ िे मूल्य याहून अवधक असेल, तर हा फरक अवधकि नगण्य असतो. 
 
ಖ > ० असल्यास, फक्त स्रू्णाधारी आधारकभती ककिा सागरी धक्क्याच्या कभती यासारख्या 

िास्तूांच्या खालूनि, िैवशष्ट्यपूणथ असा आधारभमूीसह उच्छेद होतो. आकृती ४६ ई मध्ये तो दाखविला आहे. 
अशा िास्तूांच्या बाबतीत त्याांच्या पायाच्या िर उच्छेदािा सांभि नसतो. िैवशष्ट्यपूणथ असा आधारभमूीसह 
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उच्छेद घडून येण्यास अत्यांत आिश्यक असलेली गोष्ट म्हणजे ಖ या कातथवनक विरोधाच्या कोनािे मूल्य 
अवतशय लहान असणे ही होय. आकृती ४८ िरून स्पष्ट होणाऱ्या वनयमानुसार मध्यमा लक्ष्मणितुथळािा 
मध्यकबदू ಖ िे मूल्य िाढत गेल्यास उतारापासून दूर सरकत जातो. आणखीही एक गोष्ट आढळली आहे, ती 
म्हणजे ಖ िे मूल्य िाढत गेल्यास, हा मध्यकबदू र्ोडा खालीही सरकतो. ಖ िे मूल्य काहीही असले, तरी २ಠ 
या कें द्रस्र् कोनािे मूल्य १००° ते १३५° यादरम्यान असते. 

 
६१. ಖ > ० या पणरस्स्ििीिील स्िैयाचे गणिि : 
स्र्ापत्य-व्यिहारात आपणाांस पुढील समस्याांना तोंड द्याि ेलागण्यािा सांभि असतो. (अ) वजच्या बाबतीत 
स आवण ಖ याांिी मूल्ये ज्ञात आहेत ि जी बरीिशी समाांग आहे, अशा मृवत्तकेतील खोदाईिा उतार ठरविणे, 
(आ) समाांग नसलेल्या मृवत्तकेतील वदलेल्या उतारािा सुरवक्षतताांक ठरविणे आवण (इ) आधारकभत ककिा 
सागरी धक्क्यािी कभत याांिा आधारभमूीसह उच्छेद होण्यािी शक्यता असल्यास, त्या बाबतीतील 
सुरवक्षतताांक ठरविणे. 

 
पवहल्या प्रकारातील समस्येिे एक उदाहरण पवरच्छेद ५९ च्या आरांभी सोडविलेल्या समस्येत र्ोडा 

बदल करून प्राप्त होईल. त्या वठकाणी कातथवनक विरोधािा कोन ಖ = ० गृहीत धरला होता, त्याऐिजी 
आता ६° गृहीत धरू; तसेि पुढील गोष्टीही गृहीत धरू : खोदाईिी खोली २० फूट, समाकिथण स = ५०० 
पौंड/ िौ. फू., घनता घ = १२० पौंड / घ. फू. आवण घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक सु = १·५. 
सुरवक्षततेच्या अटींिी पूतथता कराियािी, तर उपलबध समाकिथणाऐिजी पढुील मूल्य घेतले पावहजे. 

 
सल = स /सु = ३३३ पौंड / िौ. फू. 

 
त्यािप्रमाणे स्पಖ या उपलबध गुणकाऐिजी पुढील मूल्य घेतले पावहजे. 

 

स्पಖल = 
१ 

स्पಖ= 
१ 

× ०·१०५ = ०·०७० 
सु १·५ 

 
म्हणजेि ಖल = ४°. समीकरण ६० (२) मध्ये ि = २०’, घ = १२० पौंड / घ. फू. आवण सल = ३३३ पौंड / 
िौ. फू. ही मूल्ये आदेवशत करून अस्रै् िे मूल्य पढुीलप्रमाणे वमळते. 
 

अस्रै् = ७·१८ 
आकृती ४५ अ मधील ಖ = ४° या आलेखािर हे मूल्य, उतारकोन ಇ = ४२° असताना वमळते. ४२° 

इतक्या उभट उताराच्या बाबतीत आधारभमूीसह उच्छेदािा धोका नसतो. उताराच्या तळाखाली र्ोड्याि 
खोलीिर कवठण र्र असेल, तर यापेक्षाही र्ोड्या अवधक उभट उताराच्या बाबतीतही असा धोका असत 
नाही. म्हणून खोदाईिे उतार वक्षवतजाशी ४२° िा कोन करीत असतील, तर सुरवक्षततेविियी शांका राहात 
नाही, मग अगा या गाधतागुणकािे मूल्य काहीही असो. याउलट, ಖ = ० असल्यास (पवरच्छेद ५९) ग्राह्य 
मानता येण्याजोग्या उतारकोनािे मूल्य अगा = १ असताांना ३३° आवण अगा = १·५ असता १७° ३०’ या दोन 
मयादाांमध्ये पडते. या उदाहरणािरून कातथवनक विरोधी कोन अगदी लहान असला, तरीही उताराच्या 
स्र्ैयािर त्यािा कसा वनणायक प्रभाि पडतो, हे वदसून येईल. सुमारे २०° हून अवधक कोन करणाऱ्या 
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उताराांच्या बाबतीत, आधारभमूीसह उच्छेदािा धोका टाळण्यासाठी आिश्यक असणाऱ्या कातथवनक 
विरोधाच्या कोनािे मूल्य अवतशय लहान असते, ही िस्तुस्स्र्तीि मुख्यतः ह्या प्रभािास कारणीभतू आहे. 
असाि प्रभाि स िे मूल्य खोलीनुसार र्ोडेसे जरी िाढले, तरी पडतो. म्हणून मृदू, विक्कण मृवत्तकेच्या 
दरडीिा आधारभमूीसह उच्छेद दृष्टीस पडला, तर लगेि जाणाि ेकी, त्या वठकाणी स िे मूल्य खोलीनुसार 
िाढणारे नसाि ेआवण कातथवनक विरोधाच्या कोनािे मूल्यही अगदी कमी असािे. 

 

 
आकृिी ४९ : (अ) स्तरयुक्त, समाकिथणगुणी मृवत्तकेच्या उतारातून यदृच्छया घेतलेल्या ितुथळाकार 

छेदािरील मवृत्तकेत कारक असणारी बले; 
(आ) लक्ष्मणितुथळािे स्र्ान ठरविण्यािी आलेखात्मक पद्धत. 

 
िाळसर, विक्कण मवृत्तकेच्या उतारािा छेद आकृती ४९ अ मध्ये दाखविला आहे. हा उतार 

िाकडावतकडा आहे आवण विक्कण मृवत्तकेतील समाकिथण खोलीनुसार बदलणारे आहे. कातथवनक 
विरोधाच्या कोनािे सरासरी मूल्य ಖ आहे. अपिादात्मक मृदुतेिा र्र खोदाईच्या तळात नसल्यास ि ಖ िे 
मूल्य ५° हून अवधक असल्यास लक्ष्मणितुथळ उताराच्या तळकबदूतून जाते. परांतु हे उदाहरण या वठकाणी 
लक्षात घेतले जाणार नाही. उपरोक्त उतारािा घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक ठरिायिा आहे. 
त्यासाठी आपण तळकबदूतून जाणारा गन हा िाप अशा रीतीने काढू की, मृदुतम र्रातून जाणारा त्यािा 
भाग शक्य वततका लाांब असेल. नांतर या िापािर कारक असणारे साउ हे फलरूप समाकिथण आपण 
बलप्रवतमेच्या साहाय्याने ठरिू. (आकृतीत ही प्रवतमा दाखविलेली नाही.) हे झाले उपलबध समाकिथण. 
वििारासाठी घेतलेल्या गन या घसरपृष्ठािरील मवृत्तकाखांडािे िजन व आहे आवण गनम या आकृतीच्या मत्ि 
या गुरुत्िमध्यातून जाणाऱ्या उभ्या वदशनेे ते कारक आहे. ि आवण साउ याांिा छेदनकबदू फ आहे. समतोल 
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साधाियािा तर गन या घसरपृष्ठािरील लांबरूप प्रवतबले ि घिथणजन्य प्रवतबले याांिे फलरूप ब हे बल या 
छेदनकबदूतून गेले पावहजे. ब हे फलरूप बल घिथणितुथळास स्पशथरेिेप्रमाणे असेल, तर गन या 
घसरपृष्ठािरून होणाऱ्या उच्छेदािा क्षण समीप आला आहे असे म्हणाि ेलागेल (पवरच्छेद ४० पाहा). 

 
म्हणून फ मधून घिथणितुथळाला स्पशथरेिा काढली असता आपल्याला उच्छेदािस्रे्तील ब िी वदशा 

वमळते. उफ च्या सांदभात ज्या बाजूस घसरण होण्यािा सांभि असतो वतच्या विरुद्ध बाजूकडे ही रेिा 
काढली पावहजे. बलप्रवतमा काढून (आकृती ४९ अ) आपल्याला साआ हे घसरणीस प्रवतबांध करण्यास 
आिश्यक असणारे समाकिथण वमळते. उफ ला समाांतर वदशनेे जश ही रेिा काढली असता, साउ या 
समाकिथण बलाच्या वदशतेील घिथणजन्य विरोधािा बत हा घटक वमळतो. शिेटी, वििारार्थ घेतलेल्या 
घसरपृष्ठािरून होणाऱ्या घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक स्रू्लमानाने पुढीलप्रमाणे माांडता येतो. 

 

सु = 
बत + साउ [१] बत + साआ 

 
वनरवनराळी ितुथळे घेऊन हे गवणत पुनः माांडले पावहजे. अशा प्रत्येक ितुथळाच्या मध्यकबदूला 

तदनुिांवगक सुरवक्षतताांकािे मूल्य वदले असता, आपल्याला आकृती ४९ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे सममूल्य 
सु-दशथक िलये काढता येतात. ज्याच्या बाबतीत सुरवक्षतताांक लघुतम असेल अशा कबदूच्या वठकाणी 
लक्ष्मणितुथळािा मध्यकबदू असतो. 

 
एखाद्या उभ्या दरडीला स्र्ृणाधारी आधारकभतीने ककिा सागरी धक्क्याच्या कभतीने आधार वदलेला 

असेल, तर आधारभमूीसह उच्छेदािा सांभि फार कमी असतो. अर्ात अशा उदाहरणातसुद्धा पायाखालील 
र्राच्या कातथवनक कोनािे मूल्य ५° पेक्षा कमी नसाि.े आधारभमूीसह उच्छेदाच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक 
मागील पवरच्छेदाांतून िर्मणलेल्या घिथण-ितुथळ पद्धतीने ठरविता येतो. प्रत्यक्ष घडलेल्या घसरणीच्या 
बाबतीत घसरपृष्ठािे स्र्ान माहीत असल्यामुळे कातथवनक कोन ठरविण्यासाठीही ही पद्धत िापरलेली आहे 
(फेलेवनयस १९२७). परांतु ಖ = ० असताना वमळणारे घसरपृष्ठ आवण प्रत्यक्षातील घसरपृष्ठ याांतील फरक, 
ಖ िे मूल्य ० हून अवधक असल्यामुळे आलेला आहे, की खोल जाि े तसे ककवित प्रमाणात िाढणाऱ्या 
समाकिथणामुळे आलेला आहे, यािा उमज अशा विश्लेिणातील फवलताांिरून पडत नाही. 
 
६२. िािजन्य िड्ामुंळे होिाऱ्या चुकीचे णनिारि : 
सुस्स्र्तीत असलेल्या उभ्या कड्याच्या, खाली वदलेल्या लक्ष्मणउांिीपेक्षा त्यातील ताणजन्य तड्यािी 
खोली अवधक असू शकणार नाही. 

चस = ४स √ण ५७ (१) घ 
 
येरे् ण = स्प² (४५° + ಖ/२) आहे. तर्ावप ताणजन्य तड्याांच्या खोलीच्या बाबतीत आणखीही काही 
मयादा आहेत. आकृती ५० मध्ये त्या दाखविल्या आहेत. तेरे् गभन हा िाप तळकबदुगामी लक्ष्मणितुथळ 
दाखवितो ि तझफ हा िाप मध्यमा लक्ष्मणितुथळ दाखवितो. उतारातील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती सामान्यतः ि 
/ २ पेक्षा अवधक खोलीिे ताणजन्य तडे पडण्यास अनुकूल नसते. तसेि ताणजन्य तडे ि उतारािी म ही 
माथ्यािी कड याांतील अांतर, क्वविति ही कड ि लक्ष्मणितुथळािे िरिे टोक न, याांतील अांतराच्या 
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वनम्म्यापेक्षा कमी असते. तेव्हा ताणजन्य तड्याांिी खोली तळकबदुगामी ितुथळाांच्या बाबतीत डत पेक्षा 
(आकृती ५०) अवधक आवण मध्यमा-ितुथळाांच्या बाबतीत ि / २ पेक्षा अवधक असण्यािा सांभि नसतो, मग 
समीकरण ५७ (१) ने वमळणारे चस हे सैद्धाांवतक, महत्तम मूल्य काहीही असो. 

 
ताणजन्य तड्याांिा (आकृती ५० मधील न₁प) उताराच्या स्र्ैयािर होणारा पवरणाम विविध असतो. 

तड्याांमुळे िापाच्या नन₁ या भागािरील समाकिथणजन्य विरोध िगळला जातो हा पवहला पवरणाम. 
अर्ाति उपलबध समाकिथणािे एकाांक के्षत्रािरील मूल्य स मानले, तर तड्याांमुळे एकूण समाकिथण स × 
गन ऐिजी स ×गन₁ इतके होते. गन िरील प्रत्यक्षातील समाकिथण स ऐिजी पढुीलप्रमाणे गृहीत धरल्यास 
हाि पवरणाम िापािी लाांबी कमी न करता दाखविता येतो. 

 

 
आकृिी ५० : ताणजन्य तड्याांिा उताराच्या स्र्ैयािर पडणारा प्रभाि. 

 

सउ = स. 
गन₁ [१] गन 

 
ताणजन्य तड्याांिा दुसरा पवरणाम म्हणजे विस्र्ापनकारी पवरबल कमी करणे. या पवरबलािे एकूण मूल्य 
घसरपृष्ठाच्या िर असलेल्या मृवत्तकाखांडािे िजन × भ्रमणकें द्रापासून त्यािी भजुा, इतके आहे; त्यात नपन₁ 
या खांडाच्या ∆व या िजनाने उ₁ भोिती वनर्ममलेल्या पवरबलाइतकी घट होते. वतसरा पवरणाम होतो तो 
तड्याांत साठणाऱ्या पाण्याच्या दाबामुळे. या दाबामुळे विस्र्ापनकारी पवरबल िाढते. तर्ावप उपरोक्त 
शिेटच्या दोन पवरणामाांिा एकमेकाांस जिळजिळ छेद जातो, असे त्याांिे गवणत माांडल्यािर वदसून येते. 
तेव्हा स या मळू समाकिथणाऐिजी सउ हे समाकिथणािे प्रत्यक्षातील मूल्य (समीकरण १) आदेवशत करून ि 
तडे जणू नाहीति असे समजून आपण उतारस्र्ैयािा अभ्यास करू शकतो. 

 
घसरपृष्ठ सरळ आहे, असे गृहीत धरून ही सुधावरत कृती उभ्या दरडीच्या बाबतीत अिलां वबली, तर 

असे वदसते की, सुधावरत समाकिथण सउ (समीकरण १) हे उपलबध समाकिथण स च्या वनम्म्याइतके असते. 
समीकरण ५७ (२ अ) मध्ये स ऐिजी सउ = स / २ आदेवशत करून आपल्याला पुढील समीकरण वमळते. 

 

चस = ४ 
सउ = २ स / घ [२] घ 
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या समीकरणात तड्याांत साठलेल्या पाण्यािा पवरणाम वििारात घेतलेला आहे. तड्याांमध्ये पाणी भरलेले 
नाही, असे गृहीत धरून आपल्याला पढुील समीकरण प्राप्त झाले होते. 

 

च’स = २·६७ 
स ५७(५) घ 

 
६३. संणमश्र आकाराची घसरपृष्ठे : 
उताराच्या आधारभमूीत इतर र्राांहून अवतशय मृदुतर अशा विक्कण मवृत्तकेिा र्र असेल, तर घसरपृष्ठ 
एकमेकाांशी विशालकोन करणाऱ्या वनरवनराळ्या तुकड्याांिे बनलेले असण्यािा सांभि असतो. सांपूणथ 
घसरपृष्ठासाठी एकि सलग िक्र रेिा अशा वठकाणी काढता येत नाही. तसे केल्यास असुरवक्षततेला 
कारणीभतू होणारी गांभीर िूक होण्यािा सांभि असतो. अशा साांधलेल्या पृष्ठािरून घसरण व्हाियािी 
असेल, तर घसरू पाहणाऱ्या मृवत्तकाराशीच्या वनदान एका भागात तरी नम्य विसपथण घडून आले आहे, 
अशी कल्पना करािी लागते. कारण साांधलेल्या पृष्ठािरून होणाऱ्या हालिालीसाठी उपरस्र् पदार्ात 
मोठीि विरूपता यािी लागते. या गुांतागुांतीमुळे सांभाव्य घसरपृष्ठािरील मृवत्तकाराशीच्या अांतरांगात कारक 
असणाऱ्या बलाांिा वििार केल्याविना अशा वठकाणी भरािािे स्र्ैयथ वकतपत आहे, हे ठरविण्यािी समस्या 
सोडविता येत नाही. आ. ५१ मध्ये ही बले दाखविली आहेत. या आकृतीत िाळूच्या धरणािा छेद दाखविला 
आहे. त्यािा गाभा विक्कण मवृत्तकेिा आहे आवण तलाि अद्याप भराियािा आहे. आधारभमूीत िाळूिे र्र 
आहेत तसेि एक बारीक र्र विक्कण मृवत्तकेिाही आहे. 

 
सममात्र आकाराच्या धरणातसुद्धा एका बाजूकडेि घसरण होते आवण अशा घसरणीिी सममात्र 

पातळीच्या सांदभातील वदशा बहुधा काही काकतालीय गोष्टींिर अिलांबून असते. आ. ५१ मध्ये 
दाखविलेल्या धरणािा उच्छेद घडून आला, तर नगग₁न₁ सारख्या सांवमश्र आकाराच्या पृष्ठािरून घसरण 
होते. घसरलेल्या राशीच्या म₁ग₁न₁ या उजव्या भागात उदु्यक्त उच्छेद अपेवक्षत असतो; कारण तेर्ील 
मृवत्तका केिळ वतच्या स्ितःच्याि िजनाच्या प्रभािाखाली आहे. या राशीिा म₁ग₁न₁ हा मधला भाग ग₁म₁ 
िर कारक असणाऱ्या उदु्यक्त दाबामुळे गग₁ या पृष्ठािरून डािीकडे सरकतो. या पृष्ठािरिा विरोध लघुतम 
असतो. धरणाच्या डाव्या बाजूस विक्कण मृवत्तकेच्या र्रािर स्स्र्त असलेल्या िाळूच्या र्रात प्रवतयोगी 
उच्छेद घडून येतो. पुढे सरकणाऱ्या मधल्या भागाकडून येणाऱ्या पाश्वीय रेयामुळे हे घडते. 

 
आ॰ ५१ मध्ये दाखविलेल्या धरणाच्या स्र्ैयासाठी आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांिा अभ्यास आता 

कराियािा आहे. त्यासाठी आपण प्रर्म धरणाच्या डािीकडील पायथ्याच्या आसमांतात घेतलेल्या काही 
उभ्या छेदाांिरील—उदाहरणार्थ, गम या छेदािरील—दाप्र हा प्रवतयोगी मवृत्तकादाब ठरिू. दाप्र हा दाब 
आडव्या वदशते कारक आहे, असे गृहीत धरण्यास प्रत्यिाय नाही. त्यामुळे होणारी िूक सुरवक्षततेत भरि 
टाकते. अशा छेदािरील प्रवतयोगी मृवत्तकादाबाइतका ककिा त्याहून अवधक दाब लािल्याविना घसरू 
पाहणाऱ्या राशीिा मगग₁म₁ हा मधला भाग कदावप डािीकडे सरकू शकणार नाही. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ५१ : भरािािा सांवमश्र आकाराच्या घसरपृष्ठािरून होणारा उच्छेद 

 
त्यािे िजन व₁ आहे आवण त्याच्या आडव्या वदशतेील विस्र्ापनाला होणारा एकूण विरोध दा₁ म्हणजे दाप्र 
हा प्रवतयोगी दाब, स ×  हे समाकिथण आवण गग₁ या पृष्ठािरील घिथणजन्य विरोध ब₁त याांिी बेरीज होय. 
म्हणजेि 
 

दा₁ = दाप्र + ब₁त + स ×  
 
धरण उच्छेदसमीप अिस्रे्त असल्यास हा विरोध ग₁म₁ छेदाच्या उजिीकडील मृवत्तकाराशीमुळे 

वनमाण झालेल्या उदु्यक्त दाबाइतका ककिा त्याहून कमीि असला पावहजे. ग₁म₁न₁ हा खांड त्याच्या पूणथ 
उांिीमध्ये आडव्या वदशनेे प्रसरण पाि ू शकत असल्यामुळे, उदु्यक्त दाबािे वितरण स्स्र्रजलदाबाच्या 
वितरणासारखे असेल. म्हणून त्यािा कारककबदू विक्कण र्राच्या पृष्ठभागापासून ख₁ /३ उांिीिर स्स्र्त 
असेल. ग₁म₁ िरील कातथवनक प्रवतबले दुलथ वक्षली तरी िालेल; कारण त्याांच्यामुळे स्रै्यथिृद्धीलाि साहाय्य 
होते. ग₁म₁ िरील या उदु्यक्त दाबािी तीव्रता “प्रयत्नाांती यश” पद्धतीने ठरविता येते. त्यासाठी ग₁ मधून 
जाणारे ग₁न₁ हे घसरपृष्ठ िापरूपी आहे, असे गृहीत धरले पावहजे. ग₁ कबदूिी वनरवनराळी स्र्ाने गृहीत 
धरून (आ॰ ५१) ही आकडेमोड पुनः केली पावहजे. ज्या घसरपृष्ठािर सुरवक्षतताांक लघुतम येईल, ते 
प्रत्यक्षातील घसरपृष्ठ होय. 
 
६४. भरािाचे प्रसरि होऊन उच्छेद : 
आकृती ५१ मध्ये दाखविलेला मृदू, विक्कण मृवत्तकेिा र्र भरािाच्या बठैकीलगति असेल, तर अशा 
भरािािा उच्छेद विसपथणाने होण्यािा सांभि असतो; आवण त्या पवरस्स्र्तीत भरािातील मृवत्तकेिा अांतगथत 
घिथणगुणाांक काहीही असला, तरी भराि दोन्ही बाजूांस पसरतो. पसरण्यामुळे होणारा अशा प्रकारिा 
उच्छेद, एक तर दोन्हीकडील पायथ्याांच्या पवरसरापुरताि मयावदत राहतो ककिा भरािाच्या बैठकीच्या पूणथ 
रुां दीिर घडून येतो. 

 
प्रसरणाने अांशतः ककिा पूणथपणे होणाऱ्या उच्छेदाच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक ठरविण्यासाठी 

भरािाच्या बैठकीिरील कातथवनक प्रवतबलाांिी तीव्रता ि वितरण याांिा अभ्यास करणे आिश्यक असते. 
काही प्रमाणात, ही प्रवतबले भरािातील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर अिलांबून असतात. बठैकीच्या पूणथ रुां दीिर 
प्रसरण होऊन भरािािा उच्छेद होण्यािी अिस्र्ा आलेली आहे असे गृहीत धरून खालील विश्लेिण 
केलेले आहे. या गृहीताच्या आधारे प्राप्त होणारी कातथवनक प्रवतबले म्हणजे भरािाच्या समतोलासाठी 
आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांना सुसांगत असणारी लघुतम प्रवतबले होत. 
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६५. समाकषयिहीन भरािाच्या िळािरील काियणनक प्रणिबले : 
एखाद्या समाकिथणहीन मृवत्तकेच्या भरािात प्रत्येक कबदुस्र्ानी जेव्हा उदु्यक्त उच्छेदसमीपािस्र्ा असते, 
तेव्हा त्याच्या बठैकीिर येणारी कातथवनक प्रवतबले ठरविण्यािी सोपी पद्धत रेंडुवलकने माांडलेली आहे 
(१९३८). अशा भरािाच्या कोणत्याही छेदािरील कातथवनक विरोध पुढील समीकरणाने प्राप्त होतो, असे 
गृहीत धरले आहे. 

 
क = ಲ स्प ಖ [१] 

 
तसेि घसरपृष्ठ सरळ गृहीत धरल्यामुळे वनमाण होणारी िूकही दुलथ वक्षली आहे. अर्ाति भरािात कारक 
असलेला मृवत्तकादाब, कूलोमच्या वसद्धाांतािा अिलांब करून ठरविता येईल. 

 
आकृती ५२ अ मध्ये अशा भरािािा छेद दाखविला आहे. गम या उभ्या छेदािर उजिीकडील 

राशीमुळे वनमाण होणारा दाब डािीकडील राशीमुळे वनमाण होणाऱ्या दाबाशी सममूल्य परांतु विरुद्धवदक् 
असला पावहजे. ह्या लक्षणामुळे ग म िरील फलरूप दाब आवण त्यािा लां बवदक् घटक याांमधील ಠ हा कोन 
वनवित होतो. हा कोन माहीत नसल्यामुळे गम िरील दाब ठरविण्यासाठी एांगेसेरिी आलेखपद्धत (पवरच्छेद 
२५) िापरणे उवित ठरते. आकृती २१ मध्ये विशद केलेल्या या पद्धतीनुसार गम या उभ्या पृष्ठाच्या ग या 
पायथ्यापासून वक्षवतजाशी वनरवनराळे कोन करून सरळ छेद घेतले आहेत. गम आवण हे छेद याांनी सीवमत 
केलेल्या खांडाांिी िजने य कबदूतून वनघणाऱ्या एका उभ्या रेिेिर (आकृती ५२ आ) अधस् वदशनेे स्स्र्त केली 
आहेत. उदाहरणार्थ, वउ म्हणजे आकृती ५२ अ मधील गममउ या उजिीकडील खांडािे िजन आहे. या 
खांडाच्या गमउ या तळािा उतार यदृच्छया वनिडलेला आहे. वउ िजनाच्या या खांडािर बउ ही प्रवतवक्रया ि 
दाउ हा मृवत्तकादाब कारक आहेत. बउ ही प्रवतवक्रया ग मउ या वतरकस पृष्ठािरील लां बाशी ಖ कोन करते. 
आकृती ५२ आ मध्ये थ कबदूतून बउ ही रेिा आकृती ५२ अ मधील बउ ला समाांतर काढलेली आहे. 
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आकृिी ५२ : (अ आवण आ) (अ) मध्ये दाखविलेल्या िालुका-भरािाच्या बठैकीिर येणारी कातथवनक 
प्रवतबले ठरविण्यािी कृती दाखविणाऱ्या आकृती. (इ ते उ) उपरोक्त कृतीिी फवलते. (ऊ) भरािाच्या 
मध्यरेिेपासून अांतर िाढेल त्याप्रमाणे िालुकाभरािाच्या बठैकीिरील फलरूप प्रवतबले आवण वक्षवतजलांब 
वदशा याांतील ನ या कोनामध्ये होणारी िाढ. (ए) ಖ च्या वनरवनराळ्या मूल्याांनुसार ನमह (भरािाच्या 
तळकबदूजिळ ನ) आवण उतारकोन ಇ याांमध्ये वमळणारा सांबांध. (आधार : एल. रेंडुवलक १९३८.) 
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आकृती ५२ अ मधील गम च्या उजिीकडे वक्षवतजाशी वनरवनराळे कोन करणाऱ्या तळरेिा काढून प्राप्त 
होणाऱ्या प्रत्येक खांडाच्या बाबतीत िरील कृतीिा अिलांब करता येईल, आवण आकृती ५२ आ मध्ये 
तदनुिांवगक ब रेिा प्राप्त होतील. त्याांिी अगे्र जोडून गम च्या उजिीकडील मवृत्तकाराशीला लागू पडणारा 
एउ हा एांगेसेर िक्र प्राप्त होतो. याि रीतीिा अिलांब करून गमच्या डािीकडील मृवत्तकाराशीला लाग ू
होणारा एडा हा एांगेसेर िक्र आकृती ५२ आ मध्ये काढला आहे. एांगेसेर-पद्धतीच्या उपपत्तीनुसार (पवरच्छेद 
२५) गम च्या उजिीकडील मृवत्तकेने गम िर टाकलेला मृवत्तकादाब आकृती ५२ आ मधील य कबदूपासून 
मृवत्तकादाबाच्या वदशते एउ रेिेपयंत मोजलेल्या अांतराने दाखविला जातो. त्यािप्रमाणे एडा या एांगेसेर रेिेने 
गम च्या डािीकडील मवृत्तकेमुळे येणाऱ्या मृवत्तकादाबािी तीव्रता कळते. समतोल साधाियािा तर गम च्या 
उजिीकडील मृवत्तकादाब आवण डािीकडील मृवत्तकादाब हे सममूल्य परांतु विरुद्धवदक् असले पावहजेत. ही 
अट पुरी करण्यासाठी आपण आकृती ५२ आ मध्ये ए’उ ही साहाय्यक रेिा काढू. एउ या रेिेिरील ठ सारख्या 
प्रत्येक कबदूतून ठ घ ही य मधून जाणारी रेिा काढून तीिर य च्या दुसऱ्या बाजूस  मोजून वमळणारे 
कबदू जोडून ही रेिा प्राप्त होते. ए’उ ही साहाय्यक रेिा एडा या रेिेला जडा मध्ये छेदते. 

 
पवरच्छेद २५ मध्ये आवण आकृती २१ ई मध्ये विशद केल्याप्रमाणे आकृती ५२ आ मधील य जउ ही 

लाांबी उजिीकडील राशीिा उदु्यक्त मृवत्तकादाब दशथविते, आवण यजडा ही लाांबी तदनुिांवगक डािीकडून 
कारक होणारा दाब दशथविते. यजउ = यजडा असल्यामुळे हे दोन दाब सममूल्य परांतु विरुद्धवदक् आहेत. 

 
तेव्हा समीकरण २५ (१) मध्ये  च्या वठकाणी उ वनयुक्त करून मवृत्तकादाबािी तीव्रता प्राप्त 

होणे शक्य आहे; तसे करून आपल्याला पढुील मूल्य वमळते. 
 

दाउ = 
१ घ · च ’उ २ 

 
दाउ िी कारक वदशा आकृती ५२ आ मधील जउजडा या रेिेला समाांतर असते. गम या उभ्या 

छेदािरील दाउ या मृवत्तकादाबािे पढुीलप्रमाणे दोन घटक करता येतात; ते असे : (१) लांबवदक् घटक : 
 

दाउल = दाउ कोज्या ಕ 
 
आवण (२) स्पशथवदक् ककिा तवद्दक् घटक : 
 

दाउत = दाउ ज्या ಕ 
 
भरािातील वनरवनराळ्या उभ्या छेदाांिरील दाउल आवण तदनुिांवगक दाउत याांिी मलू्ये अनुक्रमे 

आकृती ५२ इ मधील दाउल आवण दाउत या आलेखाांच्या कोटींनी वदली जातात. भरािाच्या तळािरील 
कातथवनक प्रवतबलाांिे वितरण ठरविण्यासाठी आकृती ५२ अ मध्ये उजिीकडे दाखविलेल्या उभ्या मृवत्तका-
शकलाच्या समतोलासाठी आिश्यक असणारी लक्षणे अभ्यासली पावहजेत. या मृवत्तका-शकलािे िजन d 
व = ख₁ घ d क्ष आहे. या शकलािर कारक असणारी बाह्य बले आकृतीत दाखविली आहेत. आडव्या 
घटकाांिा समतोल साधाियािा, तर पुढीलप्रमाणे समीकरणे माांडली पावहजेत. 
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ತ d क्ष = 
∂ दाउल 

d क्ष म्हणजेि ತ = 
∂ दाउल 

 ∂ क्ष ∂ क्ष 

 
तसेि लां बवदक् घटकाांच्या समतोलासाठी पढुील समीकरणे माांडली पावहजेत. 
 

द d क्ष = d व + 
∂ दाउत 

d क्ष = घख₁ d क्ष + 
∂ दाउत 

d क्ष 
∂ क्ष ∂ क्ष 

 
म्हणजेि 

द = घ ख₁ + 
∂ दाउत 

 ∂ क्ष 
 
∂ दाउल आवण ∂ दाउत याांिी मूल्ये आकृती ५२ ई मध्ये वदलेली आहेत. 

∂ क्ष ∂ क्ष 
 
आकृती ५२ इ मधील आलेखाांच्या साहाय्याने ही मूल्ये वमळविली आहेत. आकृती ५२ ई मधून वमळणाऱ्या 
मावहतीच्या साहाय्याने द आवण ತ याांिी मूल्ये देणारी समीकरणे सोडविता येतात. 

 
भरािाच्या बैठकीिरील लां बवदक् दाब आवण कातथवनक प्रवतबले याांिे वितरण आ. ५२ उ मध्ये सलग 

रेिाांनी दाखविले आहे; आवण उभ्या छेदाांिर कातथवनक प्रवतबलाांिा अभाि असतो या गृहीतानुसार वमळणारे 
लां बवदक् दाबािे वितरण तुटक रेिेने दाखविले आहे. बैठकीच्या कोणत्याही वठकाणी असणारा लां बवदक् 
दाब जिळजिळ येर्ील भरािाच्या उांिीच्या सरळ प्रमाणात असतो; तसेि भरािािी मध्यरेिा आवण पायर्ा 
याांच्या दरम्यान असणाऱ्या एका कबदुस्र्ानी कातथवनक प्रवतबलाांिे मूल्य महत्तम असते, असे या आकृतीिरून 
वदसते. 

 
बैठकीिरील फलरूप प्रवतबल आवण त्यािा लांबवदक् घटक याांतील ನ हा कोन भरािाच्या 

मध्यरेिेिर शून्य असतो. मध्यरेिेपासून दोन्ही पायथ्याांकडे त्यािे मूल्य िाढत जाऊन पायथ्याला ते महत्तम 
होते. ಖ िी दोन मूल्ये घेऊन प्रत्येकाच्या बाबतीत मध्यरेिेपासून पायथ्यापयंत ನ मध्ये होणारी िाढ आ. ५२ 
ऊ मध्ये दाखविली आहे आवण आ. ५२ ए मध्ये उतारकोन ಇ, अांतगथत घिथणकोन ಖ आवण कोन ನमह. याांतील 
सांबांध दाखविले आहेत. 

 
भरािाच्या बैठकीिरून पाश्वीय विस्र्ापन झाले नाही, तर उदु्यक्त उच्छेद होण्याच्या बेतात आहे, 

असे म्हणता येत नाही. अर्ाति तेरे् उभ्या छेदाांिरील पाश्वीय दाब आवण बैठकीिरील तदनुिांवगक 
कातथवनक प्रवतबले याांिी मूल्ये पूिोक्त विश्लेिणातून वमळालेल्या मूल्याांहून बरीि अवधक असण्यािा सांभि 
असतो. भराि उदु्यक्त उच्छेद होण्याच्या बतेात नसेल, तर मृ या दाबगुणाांकािे मूल्य भराि बाांधण्याच्या 
पद्धतीिर अिलांबून असते आवण प्रसांगी ते ०·६ इतके मोठे असते. मृवत्तकादाबगुणाांक पुढील समीकरणाने 
प्राप्त होतो. 
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मृ = स्प² (४५° − ಖ’ / २) [२] 
 
येरे् ಖ’ हा भरािाच्या अांतगथत घिथणापैकी जो अांश कायथप्रिृत्त होतो त्याला अनुिांवगक असणारा घिथणकोन 
आहे. मृ िे मूल्य ०·४ आवण ०·६ याांच्या दरम्यान असेल, तर ಖ’ िे मूल्य २५° आवण १५° याांच्या दरम्यान 
असते. या पवरस्स्र्तीत भरािाच्या बठैकीिरील कातथवनक प्रवतबलाांिी तीव्रता ठरिायिी असेल, तर पूिोक्त 
विश्लेिणात ಖ ऐिजी ಖ’ हे मूल्य घेतले पावहजे. 

 
बैठकीिरील कातथवनक विरोध पुढील समीकरणाने व्यक्त करता येत असेल, (ಖ₁ < ಖ) 

 
क = स + द स्प ಖ₁ 

 
तर असे होण्यािा सांभि आहे की, ज्या वठकाणी ತ िे मूल्य महत्तम असते (आ. ५२ इ) त्या वठकाणी 
कातथवनक विरोध अपुरा आहे आवण पायथ्याजिळिा विरोध मात्र अवतवरक्त आहे. पूिोक्त विश्लेिणािा 
वििार करता अशी पवरस्स्र्ती उद्भिणे त्यातील गृहीताशी विसांगत आहे. आ. ५२ उ ते ए मध्ये दाखविलेल्या 
भरािाच्या बठैकीिरील कातथवनक प्रवतबलाांच्या वितरणाविियीिे वनष्ट्किथही त्या पवरस्स्र्तीत फोल ठरतील. 
तर्ावप भरािाच्या एखाद्या छेदािरील उदु्यक्त मृवत्तकादाब त्याच्या जिळच्या भरािाच्या बैठकीिरील एकूण 
कातथवनक विरोधापेक्षा अवधक झाल्याविना प्रसरण होऊन उच्छेद घडून येणार नाही हे उघड आहे. हे लक्षण 
आधारभतू मानून या समस्येिा अभ्यास करता येतो. 
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प्रकरि १० 
 

दरडी, भुयारे आणि णििरे यांनी णदलेल्या िात्पुरत्या आधारांिरील मृणिकादाब 
 
६६. आधारकाष्ठामंागील काियणनक उच्छेदाची सामान्य लक्षिे : 
स्र्ायी स्िरूपाच्या आधारािे बाांधकाम करण्यापूिी, खोदाईमुळे वनमाण होणाऱ्या दरडींना वदलेल्या 
तात्पुरत्या लाकडी आधाराांना आधार-काष्ठ ेअशी सांज्ञा वदली जाते. खणण्यािे आवण आधारकाष्ठे लािण्यािे 
कायथ िालू असताना दरडीच्या एकूण पृष्ठापैकी फारि र्ोडा भाग (आधाराविना) कामासाठी मोकळा 
ठेिलेला असतो. उरलेल्या भागाला सापेक्षतः पक्क्या असणाऱ्या साांगाड्याने आधार वदलेला असतो. अशा 
पवरस्स्र्तीत मृवत्तकेत छत्रवक्रयेिा प्रादुभाि होतो, हे प्रकरण ५ मध्ये दाखविले आहे. छत्रवक्रयेमुळे दोन गोष्टी 
घडून येतात. ज्या भागात मृवत्तकेला वििवलत होण्याला अिसर वमळतो तेर्ील प्रवतबलात घट होते आवण 
आधाराजिळ—जेरे् वििलनाला प्रवतबांध करण्यािी प्रिृत्ती असते तेर्ील—प्रवतबले िाढतात. छत्रवक्रयेिा 
प्रकार आवण वतिे प्राकृवतक पवरणाम, खोदाईच्या प्रकारािर ि बाांधकामाच्या पद्धतीिर अिलांबून असतात. 
 
६७. आदिय िालुकेिील चराचं्या दरडीकडून आधारकाष्ठािंर येिारा मृणिकादाब : 
काष्ठबाांधणीच्या आवण खोदाईच्या प्रिवलत पद्धती अशा आहेत की, त्यामुळे खोदाईच्या दोन्ही बाजूांच्या 
मृवत्तकेतील पाश्वीय वििलन, दरडीच्या माथ्याजिळ व्यिहारतः शून्य आवण तेरू्न िाढत जाऊन तळाशी 
ककिा तळापासून ककवित् िरच्या वठकाणी महत्तम, अशा प्रकारिे असते. आकृती ५३ अ पाहा. खणण्याच्या 
पद्धतीने दरडीिर लादल्या जाणाऱ्या या विरूपता लक्षणामुळे घसरपृष्ठ, गन, िक्र होते आवण 
िालुकाराशीच्या पृष्ठभागास स्रू्ल मानाने काटकोनात छेदते (पवरच्छेद २० आवण आकृती १७ इ पाहा). 
दरडीला आधार देणाऱ्या या काष्ठाांिरील पाश्वीय दाबाविियीिे पुढील गवणत, ज्या गृहीतािर आधावरत 
आहे, ते असे : गमन या उदु्यक्त खांडाच्या तळाकडच्या भागातील िालुकेिे पाश्वीय प्रसरण आवण 
माथ्याकडील भागािे तदनुिांवगक अिपतन, गन या सांभाव्य घसरपृष्ठाच्या सांपूणथ भागािर िालुकेिा 
कातथवनक विरोध कायथप्रिृत्त करण्यास पुरेसे आहे आवण हा विरोध दर एकाांक के्षत्रासाठी पुढील समीकरणाने 
वदला जातो. 

 
क = ಲस्प ಖ ५ (२) 

 
एकूण दाबाच्या कारककबदूिे स्र्ान दरडीच्या तळापासून अदु्य·च इतक्या उांिीिर आहे; आवण तो दाब 
आधारपृष्ठािरील लां बाशी ಕ कोन करतो, असेही गृहीत धरले आहे. छत्रवक्रयेिा पवरणाम म्हणून अदु्य िे मूल्य 
⅓ पेक्षा अवधक असते. काही प्रमाणात हे मूल्य बाांधकामाच्या पद्धतीिरही अिलांबनू असते. तर्ावप स्िच्छ 
तसेि गाळवमवश्रत िालुकाांच्या बाबतीत ते मुल्य ०·४५ ते ०·५५ या मयावदत कके्षत पडते, हे आपल्याला 
वसद्धाांताच्या आधारे तर माहीत आहेि, पण आपला अनुभिही तसाि आहे. अर्ात त्यासाठी दरडीिा तळ 
भजूलपातळीच्या िर असला पावहजे (पवरच्छेद २० पाहा). 
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आकृिी ५३ (अ) माथ्यािी कड स्स्र्र राहून पाश्वीय आधार कलल्यामुळे िालुकाराशीत होणारा 

घसरणरूपी उच्छेद; (आ) लघुगणकीय िक्राच्या कृतीिा अिलांब करून घसररेिेिी वनविती; (इ) म स्स्र्र 
राहून पाश्वीय आधार कलला असता वमळणारे घसरपृष्ठ सलग रेिेने दाखविले आहे ि कूलोमच्या 

वसद्धाांतानुसार वमळणारे घसरपृष्ठ खांवडत रेिेने दाखविले आहे. 
 
दरडीतील घसरपृष्ठ लघुगणकीय िलयािा िाप असतो, असे गृहीत धरले, तर ते सांभाव्य घसरपृष्ठाच्या 
खऱ्या आकाराशी बहुताांशी जुळणारे असते. या लघुगणकीय िलयािे समीकरण पढुीलप्रमाणे असते. 

 
त्र = त्र ₀ ϵಠ स्प ಖ [१] 

 
या लघुगणकीय िक्रािा उ हा नावभकबदू घसरपृष्ठाच्या माथ्याकडील न या कडेतून वनघणाऱ्या ि 

रावशपृष्ठभागापाशी ಖ कोन करणाऱ्या नत या सरळ रेिेिर स्स्र्त असतो (आकृती ५३ अ पाहा) (टेरगाझी 
१९४१). त िे स्र्ान वमळविण्यासाठी समतल पृष्ठािर आपण न₁ हा कोणताही एक कबदू घेऊ; आवण न₁त₁ 
या रेिेिर उ₁ हा नाभी घेऊन दरडीिा तळ आवण न₁ याांतून जाणारा एक लघुगणकीय िक्र काढू. गमन₁ या 
खांडािर कारक असणारी बले अशी आहेत : स्ितःिे िजन व₁; मग या पाश्वीय आधारािी प्रवतवक्रया दा₁ 
आवण गन₁ या घसरपृष्ठािरील प्रवतवक्रया ब₁. िक्राच्या नाभीभोितीच्या पवरबलाांिी बेरीज शून्य असली 
पावहजे. ब₁ ही प्रवतवक्रया उ₁ मधून जाते (पवरच्छेद ३९ पाहा), म्हणून दा₁ िे मूल्य खालील समीकरणाने 
ठरते. 

 

दा₁ = व₁लि₁ [२] ल₁ 
 
हे समीकरण सोडविण्यासाठी आकृती ५३ आ मधील अदु्य साठी काहीतरी मूल्य गृहीत धरले 

पावहजे. कारण त्यामुळे ल₁ हे अांतर ठरविता येते. अदु्य िे मूल्य िाढेल तसे ल₁ अांतर घटत जाते आवण दा₁ 
(समीकरण २) िे मूल्य िाढत जाते. या पवरच्छेदाच्या प्रारांभीि म्हटल्याप्रमाणे स्िच्छ तसेि गाळवमवश्रत 
िालुकाांच्या बाबतीत अदु्य िे मूल्य ०·४५ ते ०·५५ या कके्षत पडते. तेव्हा त्याांच्या बाबतीत अदु्य = ०·५५ गृहीत 
धरल्यास होणारी िूक सुरवक्षततेत भर टाकणारी ठरण्यािाि अवधक सांभि असतो. 
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उिथवरत कृती ‘प्रयत्नाांती यश’ पद्धतीने महत्तम आवण लघुतम मूल्य वमळविण्याच्या कोणत्याही 
आलेखकृतीसारखीि जिळजिळ असते. िालुकाराशीच्या पृष्ठभागािरील वनरवनराळ्या कबदूांतून जाणाऱ्या 
लघुगणकीय िक्राांना अनुिांवगक अशा दा िी मूल्ये वमळिनू ती आकृती ५३ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे त्या 
त्या कबदूच्या िर कोटीरूपाने स्स्र्त केली असता, आपल्याला दा–आलेख प्राप्त होतो. काष्ठाांिरील दादु्य या 
मृवत्तकादाबािे मलू्य या आलेखािरील आ या उच्चतम कबदूच्या कोटीमलू्याइतके असते आवण घसरपृष्ठ आ 
खाली असणाऱ्या न या कबदूतून जाते. उदु्यक्त मृवत्तकादाबािा दादु्यल हा लां बवदक् घटक 
 

दादु्यल = दादु्य कोज्या ಕ 
 
असून 
 

मादु्य = दादु्यल [३] ½ घ च² 
 
हे गुणोत्तर म्हणजे काष्ठाांिरील उदु्यक्त मृणिका-दाब-गुिक होय. हा शुद्ध अांक आहे. पाश्वीय आधाराच्या 
सरळ पृष्ठािरील समाकिथणहीन मवृत्तकेच्या दाबािे वितरण स्स्र्र-जलदाब-वितरणासारखे असू शकेल, 
अशी विरूपतालक्षणे असतील, तर उपरोक्त मादु्य हा मृवत्तकादाबगुणक ि समीकरण २३ (१ आ) ने 
वमळणारा, त्याि मृवत्तकेिा मॄउ हा उदु्यक्त मृवत्तकादाब-गुणाांक हे एकि असतात. इतर सिथ गोष्टी सारख्या 
असतील, तर 

 

अ = 
मादु्य 

[४] 
मॄउ 

 
हे गुणोत्तर म्हणजे उदु्यक्त मृवत्तकादाबािर पडणाऱ्या विरूपतालक्षणाांच्या प्रभािािे माप ठरते. अ िे मूल्य 
जेिढे अवधक वततकी आधावरत िालुकाराशीच्या माथ्याजिळ वतच्या पाश्वीय विस्र्ापनािर घातलेल्या 
बांधनामुळे मवृत्तकादाबात होणारी िाढही अवधक. ಖ आवण ಕ याांिी मूल्ये वदलेली असतील, तर अदु्य च्या 
िधथमान मूल्यानुसार अ िे मूल्य िाढत जाते. अदु्य म्हणजे दाबाच्या कारककबदूिे स्र्ान ठरविणारा गुणक 
आहे, हे िर साांवगतलेि आहे. ಖ = ३८° आवण ಕ = ०° गृहीत धरल्यास, आपल्याला 
 

अदु्य = ०·४५ असताना अ = १·०३ 
आवण अदु्य = ०·५५ असताना अ = १·११ 

 
अशी मूल्ये वमळतात. या उदाहरणातील घसरू पाहणाऱ्या खांडाच्या माथ्यािी रुां दी तदनुिांवगक 
कूलोमप्रणीत खांडाच्या माथ्याच्या रुां दीहून पुष्ट्कळि लहान असते. आकृती ५३ इ मध्ये ही रुां दी गमनकू अशी 
दाखविली आहे. 

 
अदु्य िे मूल्य जसे कमी होईल, त्या प्रमाणात घसरपृष्ठािी िक्रता कमी होत जाते आवण अदु्य 

= ⅓ असेल, तर आकृती १४ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे ही िक्रता फारि कमी असते. तशाति 
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कभतीिा घिथणकोन शून्य असला तर अदु्य = ⅓ या पवरस्स्र्तीतील (पवरच्छेद १४ पाहा) घसरपृष्ठ 
पूणथपणे सरळ असते. तेव्हा अदु्य = ⅓ आवण ಕ = ० असल्यास घसरपृष्ठ लघुगणकीय िक्राच्या 
आकारािे असते, (समीकरण १) असे गृवहत धरणे स्रू्लमानानेसुद्धा योग्य होत नाही. तरीही अदु्य 
= ⅓ आवण  ಕ = ० या पवरस्स्र्तीतील उदु्यक्त मृवत्तकादाबािे गवणत या गृहीतानुसार माांडले 
असता होणारी िूक १० टक्क्याांपेक्षाही बरीि कमी असते, असेि नेहमी आढळते. अदु्य िे मूल्य 
िाढत गेल्यास ही िूक शीघ्रतेने कमी होत जाते. अदु्य = ½ असताना दरडीच्या आधारकाष्ठाांिरील 
मृवत्तकादाब ठरविण्यािे लघुगणकीय िक्रािे गवणत, आधार कभतीिरील मवृत्तकादाब ठरविण्याच्या 
कूलोमप्रणीत पद्धतीतील गवणताइतके तरी वनदान अिूक असते. 
 
िालुकेतील दरडीला वदलेल्या आधारकाष्ठाांिरील मृवत्तकादाबािे वितरण काही प्रमाणात 

बाांधकाम-पद्धतीच्या बारकाव्यािर अिलांबनू असते. आकृती १७ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे सामान्यतः हे 
वितरण कमीअवधक प्रमाणात पवरिलायकृती असते. 
 
६८. आदिय, समाकषयिगुिी मृणिकेिील दरडीला लािलेल्या आधारकाष्ठािंर येिारा मृणिकादाब : 
मागील पवरच्छेदात िर्मणलेली गवणतात्मक कृती समाकिथणगुणी मवृत्तकाांतील दरडींनाही लागू पडते. अशा 
मृवत्तकाांिा कातथवनक विरोध कूलोमच्या पुढील समीकरणाने व्यक्त होतो. 
 

क = स + ಲ स्प ಖ 
 
या मवृत्तकाांच्या बाबतीत यदृच्छया काढलेल्या एखाद्या घसरपृष्ठािरून (आकृती ५३ आ मधील 

गन₁) होणारी घसरण नुसत्या घिथणानेि नव्हे, तर समाकिथणानेही विरोवधली जाते. म्हणून लघुगणकीय 
िक्राच्या उ₁ या नाभीभोितीिी पवरबले वििारात घेऊन समतोलािे लक्षण पुढील समीकरणािारे माांडता 
येईल. 

 
दा₁ ल₁ = व₁ लि ₁ − पस [१] 

 
या वठकाणी पस म्हणजे उ₁ भोितीिे समाकिथणािे पवरबल आहे. पस िे मूल्य समीकरण ४१ (४) च्या 
सहाय्याने ठरविता येते. 

 

पस = 
स 

(त्र₁² − त्र₀²) ४१ (४) २ स्प ಖ 
 
आकृती ५३ आ मधील उ₁न₁ आवण उ₁ग ही अांतरे म्हणजे अनुक्रमे त्र₀ आवण त्र₁ ही पदे होत. 

समीकरण १ मध्ये पस िे मूल्य वनयुक्त करून दा₁ साठी ते सोडविल्यास, आपल्याला पुढील मूल्य वमळते. 
 

दा₁ = 
१ [ व·लि₁ − 

स 
(त्र²₁ − त्र²₀) ] ल₁ २ स्प ಖ 
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दा₁ हे बल म्हणजे गन₁ (आ० ५३ आ) या यदृच््या वनिडलेल्या पृष्ठािरून होणाऱ्या घसरणीला 
रोखण्यासाठी आिश्यक असलेला पाश्वीय दाब आहे. दादु्य हे दा₁ िे महत्तम मूल्य आहे. या लक्षणािी पूतथता 
करील ते प्रत्यक्षातील घसरपृष्ठ असणार. आदशथ िालुकाांच्या बाबतीत दा-आलेखाने (आ० ५३ आ) 
दाखविल्याप्रमाणे त्यािे स्र्ान आलेखात्मक पद्धतीने वनवित करता येते. िरील समीकरणात दा₁ ऐिजी 
दादु्य हे महत्तम मूल्य घालून आवण तदनुिांवगक प्रत्यक्षातील घसरणीला लागू पडणारी, अशी व₁, त्र₁, इ० िी 
मूल्ये घालून आपल्याला पढुील समीकरण वमळते. 

 

दादु्य =  
१ [ वलि − 

स 
(त्र²₁ − त्र²₀) ] [२] ल २ स्प ಖ 

 
पाश्वीय आधाराविना अल्पकाळ स्स्र्र राहू शकणारी, उभ्या दरडीिी महत्तम उांिी स्रू्लमानाने 

पुढील समीकरणाने वमळते, हे आपण पूिी पावहले आहे. 
 

चस = 
४ स 

स्प ( ४५° + ಖ ) = 
४ स 

√ण ५७ (१) 
घ २ घ 

 
येरे् ण = स्प² (४५° + ಖ /२) आहे; म्हणून 
 

स = घ ·चस [३] ४ √ण 
 
आहे. समीकरण २ मध्ये हे मूल्य समाविष्ट करून आपल्याला पढुील समीकरण वमळते. 

 

दादु्य = 
१ [ व·लि − चस 

घ 
(त्र₁² − त्र₀²) ] ल ८ √ण स्प ಖ 

 
उदु्यक्त मृवत्तकादाबािा लां बवदक् घटक पुढीलप्रमाणे असतो. 

 
दादु्य = दादु्यल कोज्या ಕ 

 
आवण मृवत्तकादाबगुणक असतो पुढीलप्रमाणे : 

 
माद्य ु= 

दाद्युल 
= ( २ 

ि 
· 

लि 
+ 

१  चस  त्र²₁ − त्र²₀  १ 
) कोज्या ಕ [४] 

½ घच² घच² ल ४  च  च·ल  √णस्प ಖ 

 
मादु्य हे गुणोत्तर म्हणजे शुद्ध अांक असून त्यािे मूल्य केिळ चस/ि, ಕ, ಖ आवण अदु्य याांिर अिलांबनू असते. 
आकृती ५४ मधील सलग आलेख मादु्य आवण अदु्य याांमधील सांबांध दाखवितात. अदु्य या मूल्याने 
मृवत्तकादाबाच्या कारककबदूिे स्र्ान वनवित होते. हे आलेख काढण्यासाठी ಖ = १७°,  ಕ = ०, १०° आवण 
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२०° तसेि चस/ि = ०·६६, ०·५ आवण ०·४ अशी मूल्ये गहृीत धरली आहेत. पूिीि िर्मणलेली लघुगणकीय 
िक्रािी पद्धत िापरून आलेखासाठी लागणारी मूल्ये ठरविली आहेत. 

 
दरडीिरील रॅन वकन प्रणीत उदु्यक्त मृवत्तकादाबािे समीकरण असे आहे. 
 

दाउ = दाउल = − २ सच + १ घ च² १ १४ (३) √ण २ ण 
 
िरील समीकरणात स ऐिजी समीकरण ३ मधील उजिीकडील पद वनयुक्त केले आवण ½ घच² 

या पदाने त्यास भागले, तर या पवरस्स्र्तीतील मृवत्तकादाबगुणक आपल्याला वमळतो, तो असा : 
 

मादु्य = दाउल = १ ( १ − चस ) [५] ½ घच² ण च 
 

 
आकृिी ५४. लक्ष्मण-उांिी चस आवण पाश्वीय आधारािी एकूण उांिी च याांतील गुणोत्तराांिी तीन वभन्न मूल्ये 
ि कभत घिथणािा कोन ಕ याांिी वनरवनराळी मूल्ये घेऊन वमळणारा मृवत्तकादाबगुणक मादु्य आवण गुणोत्तर अदु्य 
याांमधील सांबांध. येरे् अदु्य म्हणजे समाकिथणयुक्त मृवत्तकेमधील फलरूप मृवत्तकादाबाच्या कारककबदूिे 

स्र्ान ठरविणारा गुणक आहे. (प्रत्येक आकृतीत चल ऐिजी चस िािा.) 
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ಖ = १७° घेऊन येणारे मादु्य िे मूल्य आकृती ५४ मध्ये सलग आलेखाांना छेदणाऱ्या तुटक उभ्या रेिाांच्या 
भजुामूल्याांनी दाखविले जाते. 

 
ಖ = ० पवरस्स्र्तीतील मादु्य आवण अदु्य याांमधील सांबांध आकृती ५४ मधील तुटक आलेखाांनी 

दाखविला जातो. तसेि त्याि पवरस्स्र्तीतील मादु्य िी मलू्ये (समीकरण ५) तुटक आलेखाांना छेदणाऱ्या 
उभ्या रेिाांच्या भजुाांनी वदली जातात. ಖ = ० असताांना 

 

मादु्य = १ − चस [६] च 
 
अदु्य िे मूल्य ०·५ च्या पुढे िाढत गेल्यास तुटक आलेखाांनी व्यक्तविली जाणारी मादु्य िी मूल्ये 

सापेक्षतः जरा शीघ्र गतीने िाढत जातात; म्हणून दरडीला लािलेल्या आधारकाष्ठाांिर समाकिथणगुणी 
मृवत्तकाांकडून येणाऱ्या मृवत्तकादाबािे अनुमान करताना अदु्य िे गृहीत मूल्य रास्त असणे महत्त्िािे असते. 
जर चस / च = ० आवण ಖ = ० असतील, तर दरडीमागच्या मवृत्तकेिे ितथन एखाद्या द्रिासारखे असते 
आवण अदु्य िे तदनुिांवगक मूल्य ⅓ असते. याउलट, चस / च = १ असेल, तर ती दरड अल्पकाळ पाश्वीय 
आधाराविना उभी राहू शकते. या उदाहरणात दरड कोसळून होणाऱ्या अांवतम उच्छेदाला प्रवतबांध 
करण्यासाठी लागणारे वधरे दरडीच्या माथ्याजिळ द्याि ेलागतात. ही रूढ पद्धत यशस्िी ठरण्यािे कारण 
आकृती ५५ िरून स्पष्ट होईल. 
 

 

 
आकृिी ५५ : चस या लक्ष्मण-उांिीच्या दरडीमध्ये ताणजन्य तडे वनमाण होऊ नयेत म्हणून लािली जाणारी 

आधारकाष्ठे. 
 

या आकृतीत बाहेरून आधार न लािलेल्या उभ्या दरडीिा छेद दाखविला आहे. वतिी उांिी चस इतकी 
आहे. दरडीच्या माथ्याकडील भागात असलेली मृवत्तका ताणयुक्त पवरस्स्र्तीत आहे. मृवत्तकेच्या िजनाने 
येणारी विरूपता तुटक रेिेने दशथविलेली आहे. समस्या सोपी व्हािी म्हणनू आपण गहृीत धरू की, ताण-
प्रवतबले रॅन वकन च्या १२ (२) या समीकरणाने ठरविता येतात. या गृहीतानुसार भपूृष्ठाजिळ महत्तम 
असणारी ताणप्रवतबले सरळरेिावनयमानुसार घटत जाऊन विवशष्ट खोलीिर शून्य होतात. पढुील 
समीकरणाने वमळणारी ही खोली आकृतीत दाखविली आहे. 
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 ख₀ = २ स = चस  
 घ २  
 
म्हणून ताण-बलािा कारक-कबदू पृष्ठभागापासून चस / ६ एिढ्या खोलीिर असतो. म्हणजेि अदु्य = ५ / ६ 
आहे. दरडीिा उच्छेद व्हायिा असेल, तर त्याला प्रारांभ होतो तो दरडीच्या कडेला समाांतर वदशते 
पडणाऱ्या ताणजन्य तड्याांनी. खोदाई िालू असताना माथ्याकडील भाग दाबयुक्त पवरस्स्र्तीत 
ठेिण्यासाठी ताणयुक्त बलाच्या कारककबदूच्या स्र्ानी म्हणजेि चस / ६ खोलीिर वधरे बसविले पावहजेत. 
अशा पद्धतीने आधार वदल्यानांतर दरडीत येणारी विरूपता कबदुयुक्त तुटक रेिेने दाखविली आहे. 

 
एिांि, अदु्य िी दोन टोकाांिी मूल्ये आपल्याला प्राप्त होतात; तीं अशी : 

 
चल / ि = १ असताना अदु्य = ५ / ६ आवण चस / च = ० असताना आवण ಖ = ० असताना अदु्य = ⅓. 
पवहले सत्यसमीप उत्तर म्हणून चस / च आवण अदु्य याांतील सांबांध सरळ रेिेने व्यक्त करता येतो, असे गृहीत 
धरल्यास आपल्याला पढुील समीकरण माांडता येईल. 

 

अदु्य = १ + चस ( ५ − 
१ ) = १ + १  चस [७] ३ च ६ ३ ३ २  च 

 
अदु्य िे मूल्य अवधक अिूकपणे ठरविण्यािी पद्धत अद्याप उपलबध नाही. विक्कण मृवत्तकेच्या 

दरडीमुळे येणारा दाब प्रत्यक्षात मोजून वमळालेली फवलते असे दाखवितात की, अदु्य िी प्रत्यक्षातील मूल्ये 
समीकरण ७ ने प्राप्त होणाऱ्या मूल्याांहून काहीशी कमी असतात. परांतु समीकरणानुसार वदसते त्याप्रमाणे 
चस / च च्या िधथमान मूल्याांनुसार अदु्य िी मूल्ये िाढतात, असेही या फवलताांिरून वदसते. अदु्य िी प्रत्यक्षात 
मोजलेली मूल्ये, ⅓ या मलू्यापेक्षाही, समीकरण ७ िा अिलांब करून वमळणाऱ्या अदु्य च्या मूल्याांच्या 
जिळिी असतात. तसेि प्रत्यक्षात ⅓ पेक्षा कमी असलेले मूल्य कधीि प्राप्त झालेले नाही. म्हणनू 
समीकरण ७ च्या अिलांबामुळे होणारी िूक सुरवक्षततेत भर टाकणारी आहे, असे वदसते; कारण अदु्य िे मूल्य 
वजतके अवधक वततका मवृत्तकादाबही अवधक ठरतो. या विियात हे ध्यानात ठेिले पावहजे की, चस /च = ० 
असताना वमळणारे रॅन वकन् -दाबाच्या बाबतीतील अदु्य िे ⅓ हे मूल्य कमी होत जाऊन चस / च = १ असताना 
ते − ∞ इतके होते. म्हणनू रॅन वकन -दाबािा कारककबदू खाली गेला, तर आधारकाष्ठाांिरील दाबािा 
कारककबदू िर सरकतो. 
 
६९. चराच्या िळाची स्िैयय-लक्षिे : 
एखाद्या िराच्या तळातून आडिा छेद घेतला, तर त्याच्या दोन्ही दरडीतील मृवत्तकेिा पवरणाम, या छेदािर 
समप्रमाणवितवरत अवधभार ठेिािा असा होतो. िराच्या तळात–जेरे् असा अवधभार नसतो–या 
अवधभारामुळे मवृत्तका उफाळून िर येण्यािा सांभि असतो. एखाद्या उतारािा आधारभमूीसह उच्छेद 
होण्याशी या घटनेिी तुलना करता येईल (पवरच्छेद ५६ पाहा). तर्ावप तळातील मृवत्तकेच्या 
भारधारणक्षमतेपेक्षा दोन्ही बाजूांतील मृवत्तकेच्या िजनािा भार अवधक झाल्याविना असा उफाळून उच्छेद 
घडून येणे शक्य नसते. पुढील विििेनासाठी दोन टोकाांिी उदाहरणे वििारात घेतली जातील, ती अशी : 
(१) आदशथ िालुकेतील िर आवण (२) आदशथ, समाकिथणगुणी ि वजिा कातथवनक विरोधािा कोन शून्य 
आहे अशा मृवत्तकेतील िर. 
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आकृती ५६ अ मध्ये आदशथ िालुकेतील िरािा उभा छेद दाखविला आहे. त्यािा तळ, भवूमगत 
जलपातळीच्या पुष्ट्कळि िर आहे. आधाराांच्या उभ्या काष्ठाांिी तळाकडिी टोके िराच्या तळालगति 
आहेत. म्हणनू पाश्वीय आधारािर येणारा उदु्यक्त मवृत्तकादाब आडव्या वदशतेि कारक होतो (दादु्य = 
दादु्यल). िराच्या बाजूांिरील पाश्वीय दाबािे वितरण स्रू्लमानाने पवरिलयाकृती असते. आकृती ५६ अ मध्ये 
ते यशज असे दाखविले आहे. दरडीच्या तळाच्या ज या कडेतून जाणाऱ्या जद या उभ्या छेदािरील 
लां बवदक् दाब कोणत्याही वठकाणी प्रवतयोगी मृवत्तकादाबापेक्षा अवधक असणार नाही. हा दाब, 
जलदाबाप्रमाणे खोली िाढेल तसा िाढत जातो. त्यािी मूल्ये जद पासून डािीकडे मोजून स्स्र्त केली 
असता आपल्याला ज·मृप्र ही सरळरेिा वमळते. 

 

 
आकृिी ५६ : (अ) समाकिथणहीन िालुकेतील िराच्या आधारकाष्ठाांिर येणाऱ्या आडव्या दाबािे वितरण. 
(आ) विक्कण मृवत्तकेच्या हालिालीस कठीण र्राकडून प्रवतबांध होत नसेल, तर मृदू, विक्कण मृवत्तकेतील 
िराच्या तळाशी होणारा उत्के्षप. (इ) (आ)-प्रमाणेि परांतु या वठकाणी विक्कण मृवत्तकेच्या खाली र्ोड्याि 

खोलीिर कठीण र्र आहे. 
 
िर खणण्यापूिी यद या उभ्या छेदािरील लां बवदक् प्रवतबलािे ख खोलीिरील मूल्य पढुीलप्रमाणे होते. 

 
ಲ आ॰ = मृ॰ घ ख १० (१) 

 
येरे् मृ॰ हा स्तबध मृवत्तकादाबािा गुणाांक आहे. ಲआ॰ िी मूल्ये यद च्या डाव्या बाजूस स्स्र्त केली असता 
आपल्याला यमृ॰ ही सरळ रेिा वमळते. खोल जाि े तसा दरडीच्या खोदाईिा प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर 
पडणारा प्रभाि कमी होत जातो. त्यामुळे ज द या उभ्या छेदािरील लांबवदक् प्रवतबलाांिे वितरण दशथविणारी 
जथ ही रेिा यमृ॰ या सरळरेिेला असांपाती पद्धतीने वमळू पाहते. 

 
एिांि, दरडीच्या तळाच्या बाह्य कडाांच्या पवरसरातील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिी सामान्य लक्षणे, ही 

अशी असतात. तळातील मृवत्तका उफाळून होणाऱ्या उच्छेदाच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक जाणनू 
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घेण्यासाठी आपण दरडीच्या तळालगतच्या जज₁१ (आकृती ५६ अ) या पिीच्या एकाांक लाांबीिर येणारा भा 
हा अवधभार प्रर्म ठरि.ू या पिीिी रुां दी र आहे. यदृच््या घेतलेल्या यय₁जज₁ या समपाश्वािे घ·च·र हे 
िजन ि त्याच्या उजव्या उभ्या सीमेिरील एकूण कातथवनक बल याांतील फरक म्हणजे या पिीिरील भार 
होय. कातथवनक बल स्रू्लमानाने उदु्यक्त मवृत्तकादाब, दादु्य × अांतगथत घिथणगुणाांक, स्प ಖ इतके असते; 
म्हणून 

 

भा = घ च र − दादु्यस्प ಖ = घ·च·र −  १ च² घ मादु्यस्प ಖ 
२ 

येरे् 
 

मादु्य = दादु्यल ६७ (३) ½ घ·च² 
 
हा आधारकाष्ठाांिरील उदु्यक्त मृवत्तकादाब–गुणक आहे. वििाराधीन धारण-के्षत्राच्या िर असलेल्या 
िालुकेला, त्या के्षत्राच्या खाली असणाऱ्या िालुकेच्या पाश्वीय हालिालीनुसार सरकण्यास 
आधारकाष्ठाांमुळे प्रवतबांध होतो. आणखी असे की, ही भारयुक्त िालुका केिळ एका बाजूसि विस्र्ावपत 
होऊ शकते. म्हणनू र रुां दीच्या या पिीच्या एकाांक लाांबीिरील भा’ड ही भारधारणक्षमता स्रू्लमानाने, 
िाळूिर ठेिलेल्या, २र रुां दीच्या ि खडबडीत तळ असलेल्या पविकापादकाच्या भाड या भारधारणक्षमतेच्या 
वनम्मी असेल. भाड िे मूल्य समी. ४६ (५) ने ठरविता येते. स = ० आवण डपा (पायािी खोली) = ०, असे 
या समीकरणात आदेवशत करून आपल्याला पढुील मूल्ये वमळतात. 
 

भाड = २ र² · घ · धघ 
 
आवण 
 

भा’ड = ½ भाड = र² · घ धघ 

 
धघ या धारक-गुणकािे मूल्य आकृती ३८ इ मधील आलेखािरून (धघ आलेख) वमळू शकते. तळ 

उफाळून उच्छेद होण्याच्या बाबतीत वमळणारा सुरवक्षतताांक आता पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

सु = 
भा’ड  
भा  

 
त्याच्या लघुतम मूल्यासाठी पिीच्या र या रुां दीिे मूल्य पढुील समीकरणािी पूतथता करणारे असले पावहजे. 

 
 d सु = ०  d र 
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म्हणजेि 
 d  र ² · घ · धघ 

= ०  d र  घ च र − ½ घ च² · मादु्य स्प ಖ 
 
हे समीकरण सोडिनू आपल्याला पढुील मूल्य वमळते. 
 

र = च ·मादु्य स्प ಖ 
 
ಕ = ० आवण अदु्य = ०·५ असल्यास मादु्य िे मूल्य स्रू्लमानाने खाली वदलेल्या उदु्यक्त रॅन वकन 

दाब-गुणाांकाइतकेि असते. 
 

मृउ = स्प² (४५° − ಖ /२) 
म्हणून 

 
र = च स्प² (४५° − ಖ /२) स्प ಖ = अर· च [१] 

 
येरे् अर हा शुद्ध अांक असून त्यािे मूल्य केिळ ಖ या अांतगथत घिथणकोनािर अिलांबनू आहे. ಖ िे मूल्य ३०° 
ते ४०° या कके्षत असल्यास अर िे मूल्य ०·१९ आवण ०·१८ मध्ये पडते. सु या सुरवक्षतताांकािे लघुतम मूल्य 
पुढील समीकरणाने वमळते. 

 

सु = [ भा’ड ] = २ धघ अर [२] भा र = अरि  
 
या समीकरणािरून असे वदसून येते की, तळािा उफाळून उच्छेद होण्याच्या बाबतीतील 

सुरवक्षतताांक दरडीच्या खोलीिर अिलांबून नसून केिळ ಖ च्या मूल्यािरि अिलांबनू असतो. जर ಖ = ३०° 
पासून ४०° पयंत िाढला, तर सुरवक्षतताांक सुमारे ८ पासून ५० पयंत िाढतो. 

 
आकृती ५६ आ म्हणजे आदशथ, समाकिथणगुणी मवृत्तकेच्या दरडीिा उभा छेद आहे. या मवृत्तकेिा 

कातथवनक विरोध स आहे; कारण ಖ हा कातथवनक विरोधािा कोन शनू्य आहे. दरडीच्या तळाखालीही बऱ्याि 
खोलीपयंत मृवत्तका समाांग आहे. तसेि आधारकाष्ठाांपकैी उभी काष्ठे दरडीच्या तळापयंत आहेत. यदृच््या  
घेतलेल्या आवण र रुां दी असलेल्या आडव्या पिीच्या एकाांक लाांबीिरील भा हा उभा दाब स्रू्लमानाने 
पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 

 

भा = घ·च·र − च स = र ·च ( घ − स ) [३] र 
 
यािरून असे वदसते की, र िे मूल्य िाढले, तर त्यानुसार भा िे मूल्यही िाढते. 
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कातथवनक विरोधािा कोन ಖ शून्य आहे आवण दरडीच्या तळाच्या िरील मवृत्तका वतच्या 
तळाखालील मवृत्तकेत होणाऱ्या पाश्वीय वििलनानुसार सरकण्यास आधारकाष्ठाांमुळे प्रवतबांध होत असतो. 
या पवरस्स्र्तीमुळे खडबडीत तळाच्या पविकापादकािरील भाराप्रमाणे उपरस्र् मृवत्तकेिे ितथन होते. म्हणनू 
पिीच्या एकाांक के्षत्रािरील भड ही भारधारणक्षमता पुढील समीकरणाने ठरविता येते. 

 
भड = ५·७ स ४६ (७ इ) 

 
ही धारणक्षमता र या रुां दीिर अिलांबून नाही. यािरून दरडीच्या तळािा उफाळून होणाऱ्या उच्छेदाच्या 
बाबतीतील सुरवक्षतताांक पढुील गुणोत्तराने वमळतो. 

 

सु = भाड = र·भड = १ · ५·७ स  
भा भा च घ − स/र  

 
र िे मूल्य िाढेल तसे सु िे मूल्य कमी होते. घसरपृष्ठाच्या आकारािरून र िे सांभाव्य, महत्तम मूल्य ठरते. 
ಖ = ० असल्यामुळे या पृष्ठािा िक्र भाग म्हणजे त हा मध्यकबदू कल्पून काढलेल्या ितुथळािा िाप असतो. 
तज म्हणजे एखाद्या खडबडीत पादकािा तळ मानलेला आहे, तेव्हा घसरपषृ्ठािा प्रारांभ ज मधून 
काढलेल्या उभ्या स्पशथरेिेपासून झाला पावहजे (पवरच्छेद ४५ पाहा). घसरपृष्ठािा सरळ भाग वक्षवतजाशी 
४५° कोन करतो. या भौवमवतक रिनेमुळे र ही रुां दी र₁ √२ पेक्षा अवधक असू शकत नाही. हे मूल्य िरील 
समीकरणात आदेवशत केल्यास आपल्याला पढुील मूल्य प्राप्त होते. 

 

सु = १  ५·७ स 
[४] च घ − स 

  र₁ √२ 
 
जेव्हा 

च = च₁ =  ५·७ स 
[५] घ − स 

 र₁ √२ 
 
अशी पवरस्स्र्ती असते तेव्हा सुरवक्षतताांकािे मूल्य एक येते. म्हणून िर च₁ पेक्षा अवधक खोल खणल्यास 
खोदाईच्या दोन्ही अांगाांिी मृवत्तका आधारकाष्ठाांसह अधस वदशनेे वििवलत होते आवण दरडीिा तळ िर 
येतो. ಖ = ० असल्यास उभ्या दरडीिी लक्ष्मणउांिी स्रू्लमानाने पुढीलप्रमाणे असते. 

 
 चस = ४ स ५७ (२ अ)  घ 
 
म्हणून 
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 स = १ घचस  ४ 
 
हे मूल्य समीकरण ५ मध्ये घालून आपणाांस पढुील समीकरण वमळते. 
 

च₁ = चस =  ५·७ 
[६] ४ − चस 

 र₁ √२ 
 

र₁ = चस /५·६५ असल्यास च₁ िे मूल्य अनन्त होते. र₁ िे मूल्य िाढेल तसे च₁ िे मलू्य कमी होते. 
याउलट, र₁ = ∞ असल्यास आपल्याला पढुील मूल्य वमळते. 
 

च₁ = १·४२ चस = ३/२ चस 
 
यािा अर्थ असा की, अवत रुां द तळाच्या िरािी उांिी ३ / २ × लक्ष्मणउांिी (चस) पेक्षा अवधक होताि, 
तळािा उच्छेद होईल. अर्ात या वठकाणी मृवत्तका बऱ्याि खोलीपयंत समाांग असली पावहजे. मृदू मृवत्तकेत 
घेतलेल्या िराच्या खाली ड खोलीिर कठीण र्र असेल, तर तळािा उच्छेद आकृती ५६ इ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे होतो. खिणाऱ्या पिीिी रुां दी ड इतकी असते. आकृती ५६ आ मधील खिणाऱ्या पिीिी 
रुां दी र₁ √२ आहे. समी॰ ६ मध्ये वतच्याऐिजी ड घातल्यास ज्या उांिीला िराच्या तळािा उफाळून उच्छेद 
होईल, ती उांिी पुढीलप्रमाणे वमळते. 

 

च₁ = चस =  ५·७ [७] 

४ − चस  
 ड 

 
हे मूल्य िराच्या रुां दीिर अिलांबून नाही. 

 
िराच्या तळाच्या खाली ड₁ खोलीपयंत फलक-स्रू्णा ठोकून त्याांिा आधार िराच्या खोदाईला 

वदलेला असेल, तर अशा उदाहरणात तळ उफाळून उच्छेद होण्याच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक 
अनुमानण्यािी पद्धत योग्य प्रकारे सुधारून घेतली पावहजे. त्यािी सोपी रीत म्हणजे फलकस्रू्णाांच्या 
तळाशी घेतलेल्या छेदािरील उभा भार काढणे ही होय. तळािा उत्के्षप दोन्हीकडील फलकस्रू्णाांच्या 
भवूमगत खोलीमध्ये स्स्र्त असलेल्या मवृत्तकेच्या िजनानेि केिळ विरोधला जातो असे नव्हे, तर ही मवृत्तका 
आवण फलकस्रू्णा याांतील वििमाकिथणामुळेही तो विरोधला जातो. 
 
७०. िालुकेिील भुयारे : 
आकृती ५७ अ मध्ये एका िालुकार्रािा छेद ि त्यात खोदले जाणारे भयुार दाखविले आहे. भजूलपातळी 
भयुाराच्या तळाच्याही खाली आहे. ओलसरपणामुळे िालुकाकणाांमध्ये जो काही क्षीण बांध आवण तिन्य 
समाकिथण वनमाण होते, त्याहून अवधक समाकिथण िालुकेमध्ये गृहीत धरलेले नाही. तर्ावप आपला अनुभि 
असा आहे की, या समाकिथणाच्या अस्स्तत्िामुळे लहान टप्प्याांत खोदाई करताना पाश्वीय आधार न देताही 
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उभा पृष्ठभाग प्रत्यक्षात वमळू शकतो. भयुाराच्या वदशनेे होणारे िालुकेिे वििलन अांशतः भयुारािे तोंड 
आकृतीतील छेदातून पुढे सरकते तेव्हा होते, आवण उरलेले आधारािी लाकडे ठोकल्यानांतर होते. 
लाकडाांलाकडाांतील साांधे काही प्रमाणात िाांगले नसणे, तसेि उभ्या लाकडाांच्या पायाांखाली दमनीय 
आधार असणे या कारणाांमुळे काष्ठाधारात होणारे वििलन एिढे असते की, त्यामुळे लाकडाांिर येणारा 
िालुकादाब कमी होऊन जिळजिळ कातथवनक उच्छेदाच्या क्षणी येणाऱ्या दाबाइतका होतो. ही पवरस्स्र्ती 
आवण खिणाऱ्या पिीिरील िालुकाराशीतील प्रवतबल–पवरस्स्र्ती याांत साम्य असते. भयुाराच्या उभ्या 
बाजूांच्या पवरसरातील िालुकाही वतला लािलेल्या पाश्वीय आधारात होणाऱ्या वििलनामुळे खिते. 
खिणाऱ्या विभागाच्या वतरक्या सीमारेिा ४५° + ಖ /२ एिढा कोन करून िर जातात. त्यामुळे भयुाराच्या 
छपराच्या पातळीला खिणाऱ्या पिीिी रुां दी स्रू्लमानाने पुढीलप्रमाणे असते. 

 
२ र₁ = २ [र₀ + च स्प (४५° − ಖ / २)] [१] 

 
पवरच्छेद २० मध्ये िर्मणलेल्या कृतीनुसार म₁म₁ या खिणाऱ्या पिीच्या बाहेरच्या दोन्ही कडाांतून 

जाणारी सांभाव्य घसरपृष्ठे उभी असतात असे गृहीत धरले जाईल. 
 

 
आकृिी ५७ : (अ) उर्ळ भयुाराच्या आधारकाष्ठाांिा उच्छेद होण्याच्या क्षणी भयुाराकडे होणारी िालुकेिी 
हालिाल. (आ) भयुाराच्या मध्यरेिेच्या िरील भागात असणाऱ्या िालुकेतील उभा दाब खोलीनुसार स्स्र्त 
केला आहे. (इ) भयुाराच्या तळातून जाणाऱ्या आडव्या छेदािर पडणाऱ्या उभ्या दाबािे वितरण. भयुार 

फार खोलीिर असल्यास (अ) ऐिजी (ई) आवण (आ) ऐिजी (उ) रेखाकृती वमळतात. 
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आकृतीत म₁न₁ या तुटक रेिाांनी ही पृष्ठे दाखविली आहेत. या गृहीतानुसार म₁म₁ (आकृती ५७ अ) या २र₁ 
रुां दीच्या आडव्या छेदािरील उभा दाब समीकरण २०(५) िा अिलांब करून ठरविता येतो. या समीकरणात 
ख िे मूल्य ड आवण र र₁ िे (समीकरण १) वनयुक्त करून आपल्याला या दाबािे मूल्य पुढीलप्रमाणे 
वमळते. 

 

ಲउ = घ र₁ ( १ − ∊ − मृ स्प ಖ · ड/र₁ ) [२] मृ स्प ಖ 
 
या समीकरणातील मृ हा एक प्रयोगवसद्ध गुणाांक आहे. प्रत्यक्षात वमळालेल्या फवलताांच्या आधारे असे 
आढळून आले आहे की, या गुणाांकािे मूल्य स्रू्लमानाने एक असते (पवरच्छेद २० पाहा). भयुाराच्या दोन्ही 
उभ्या बाजूांलगतच्या वत्रकोणी खांडाांच्या माथ्यािर येणारा उपरोक्त ಲउ हा दाब त्याांच्यािर अवधभार 
ठेिल्याप्रमाणे असतो. भयुाराच्या बाजूांिर अशा पवरस्स्र्तीत येणारा पाश्वीय दाब कूलोम–वसद्धाांतािा 
अिलांब करून ठरविता येतो. त्यासाठी दोन्ही उभ्या बाजू म्हणजे आधारकभती असून त्याांच्यामागे असणारे 
भरण समप्रमाणात वितवरत असलेल्या ಲउ या अवधभाराने युक्त आहे, असे गृहीत धरले जाते. 

 
भयुाराच्या छतािर येणारा दाब उभ्या खाांबाांखालील पादकाांच्यािारे भयुाराच्या तळाखालील 

िालुकेिर सांक्रवमत होतो. छतािर स्स्र्त असलेल्या िालुकेिे उिथवरत िजन आसपासच्या िालुकेिर 
कातथवनक प्रवतबलाांच्यािारे सांक्रवमत होते. म्हणनू भयुाराच्या तळातून घेतलेल्या आडव्या छेदािरील उभ्या 
दाबािे वितरण आकृती ५७ इ मध्ये दाखविलेल्या वितरणासारखेि असले पावहजे. 

 
भयुारािे स्र्ान भपूृष्ठापासून बऱ्याि खोलीिर असेल, तर छत्रवक्रयेिा पवरणाम भयुाराच्या 

छतापासून ड₁ या विवशष्ट उांिीपलीकडे पसरत नाही. भपूृष्ठ आवण ही उांिी याांमधील ड₂ (आकृती ५७ ई) या 
जाडीच्या भागातील िालुका छत्रवक्रयायुक्त विभागािर साध्या अवधभाराप्रमाणे कारक होते. या अवधभारािी 
तीव्रता अर्ाति एकाांक के्षत्रािर घ · ड₂ इतकी असते. या उदाहरणात भयुाराच्या छतािरील दाब समी॰ 
२०(४) च्या साहाय्याने ठरविता येतो. या समीकरणात र = र₁, भ = ड₂ घ आवण ख = ड₁ अशी मूल्ये 
वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरण वमळते. 

 

ಲउ = 
घ · र₁ ( १ − ∊ 

− मृ स्प ಖ · ड₁ / र₁ ) + घ · ड₂ ∊ 
− मृ स्प ಖ · ड₁ / र₁ 

मृ स्प ಖ   
 
िालुकेिा अांतगथत घिथणकोन, ಖ, वनदान ३०° इतका असतो आवण प्रयोगाांती असे आढळले आहे 

की, मृ िे मूल्य वनदान एक तरी असते. अशा खोल भयुारािे छत खिल्यास छत्रवक्रया विभागािी ड₁ ही 
उांिी िाढते, आवण ड₂ कमी होते. ड₁ ही उांिी ड₁ + ड₂ या एकूण उांिीच्या २० टके्क इतकी होताि िरील 
समीकरणातील उजिीकडील दुसऱ्या पदािे मूल्य क्षलु्लक होते. ड₁ िे मूल्य कोणतेही असले, तरी पवहले 
पद घर₁/मृस्प ಖ पेक्षा लहान असते. म्हणून शुष्ट्क िालुकेत खोलिर स्स्र्त असलेल्या भयुारािरील दाबािे 
एकाांक के्षत्रस्र् महत्तम मूल्य एका परम मयादेपलीकडे जात नाही. ही मयादा पुढीलप्रमाणे असते. 
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ಲउ∞ = घ · र₁ 
[३] मृ ·स्प ಖ 

 
या िळेीही छत्रवक्रया भपुृष्ठापयंत पसरत नाही. भयुाराच्या मध्यरेिेच्या िर घेतलेल्या आडव्या छेदाांिरील 
उभ्या दाबािी मूल्ये आकृती ५७ उ मध्ये उथज या आलेखाच्या भजुाांनी व्यक्तविली जातात. हा आलेख 
आकृती १८ ई मधील ॰ ग त सारखा आहे. 

 
िालुकेतील भयुाराांच्या तळाांच्या स्र्ैयासाठी आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांिा शोधही मागील 

पवरच्छेदात िर्मणलेल्या पद्धतीिा अिलांब करून घेता येतो. या अभ्यासािा वनष्ट्किथ असा आहे की, अशा 
भयुाराच्या तळािा उफाळून उच्छेद घडून येण्याच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक नेहमीि आिश्यक तेिढा 
असतो. अर्ात त्यासाठी सांभाव्य घसरपृष्ठािा नीितम कबदू भजूलपातळीच्या िर असला पावहजे. 
 
७१ भुयाराच्या अस्िरािरील िालुकादाब ठरणिण्यासाठी रॅन णकन प्रिीि णसद्धािंाचा उपयोग : 
भयुार खणण्यापूिी समतल पृष्ठािा िालुकाराशी पाश्वीय वदशनेे बद्ध असतो, ि त्यातील उभ्या आवण 
आडव्या दाबाांतील गुणोत्तर मृ₀ या स्तबधमवृत्तकादाब–गुणाांका एिढे असते. उदु्यक्त रॅन वकन अिस्र्ा 
प्रस्र्ावपत करण्यासाठी या सांपूणथ िालुकाराशीिे पाश्वीय विस्तरण झाले पावहजे. तसेि हे विस्तरण एकाांक 
रुां दीिर काहीएक वकमान मूल्यािे असले पावहजे. हे वकमान मूल्य िालुकेच्या घनतेिरि तत्त्ितः अिलांबनू 
असते. रॅन वकन प्रणीत मवृत्तकादाब-वसद्धाांताच्या या मूलभतू लक्षणाशी न जुळणारी पवरस्स्र्ती भयुाराच्या 
खोदाईत वनमाण होते; कारण या खोदाईमुळे वनमाण होणारे पाश्वीय विस्तरण भयुाराच्या दोन्ही बाजूांस 
मयावदत के्षत्रापलीकडे जात नाही. या के्षत्राच्या पलीकडे आडव्या वदशते विकृती जिळजिळ नसतेि. या 
प्रकारिी विरूपता रॅन वकन–वसद्धाांताशी विसांगत आहे. परांतु या सिथसामान्य वनयमाला एक अपिाद आहे. 
वक्षवतजाशी िालुकेच्या अांतगथत घिथणकोनाइतक्या ककिा ककवित् कमी मूल्यािा कोन करणाऱ्या 
उताराखाली, फार खोलिर नसलेल्या भयुाराच्या आधारकाष्ठाांिरील दाब जेरे् ठरिायिा असतो ते 
उदाहरण म्हणजे हा अपिाद होय. या उदाहरणात उताराच्या एकूण उांिीच्या लहानशा भागात भयुार 
खणण्यापूिीि उदु्यक्त प्रकारिी उच्छेदसमीपता असते; आवण ती आकृती ९ आ ि इ मध्ये दाखविलेल्या 
उदु्यक्त रॅन वकन अिस्रे्सारखीि असते. उतारकोन ಇ = ಖ असल्यास सांभाव्य घसरपृष्ठाांिा एक सांि 
उतारास समाांतर आवण दुसरा उभा असतो. बाांधकामास प्रारांभ करण्यापूिी िालुका नम्य समतोलाच्या 
अिस्रे्त असल्यामुळे भयुाराच्या आधारपृष्ठाांकडून हीि पवरस्स्र्ती वटकिनू धरण्यापलीकडे काही विशिे 
घडून येणे शक्य नसते. म्हणून आधाराच्या माथ्याकडील भागािर येणारा मृवत्तकादाब स्रू्लमानाने उदु्यक्त 
रॅन वकन दाबाइतका असतो. उदाहरणार्थ, भयुारािा आकार ि स्र्ान आकृती ५८ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे 
असेल, तर त्याच्या गमन या बाह्य पृष्ठाांशािर येणारे लां बवदक् दाब रॅन वकन–वसद्धाांतानुसार, मोहर-
रेखाकृतीच्या साहाय्याने अनुमावनता येणे शक्य असते. या पृष्ठाांशाच्या आसपास असणाऱ्या िालुकेतील ಲ₁ 
आवण ಲ₃ या प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशा आकृतीत काढलेल्या बाणाांनी दाखविल्याप्रमाणे असतात. बाांधकाम 
िालू असताना भयुाराच्या तळात असणाऱ्या िालुकेतील प्रवतबल शून्यापयंत घटलेले असते. बाांधकामाला 
प्रारांभ होण्यापूिी गर या पृष्ठाांशािर कारक असणाऱ्या कातथवनक प्रवतबलाांिी वदशा बाांधकाम िालू असताना 
उलटी होते. म्हणनू रॅन वकन िा वसद्धाांत गमन या पृष्ठाांशािरील दाब ठरविण्यासाठीि फक्त िापरला 
पावहजे. गर या पृष्ठाांशािरील दाब कूलोमच्या वसद्धाांतानुसार काढणे शक्य असते. 
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आकृिी ५८ : विरामकोन करून िढत जाणारा पृष्ठभाग असलेल्या समाकिथणहीन िालुकाराशीतील भयुार. 

 
भयुारािे स्र्ायी स्िरूपािे अस्तर आकृती ५८ मध्ये दाखविलेल्या मृवत्तकादाबविियक पवरस्स्र्तीला 

अनुरूप असाि,े या उदे्दशाने लोहमागासाठी बाांधलेल्या काही भयुाराांच्या अस्तरािा आकार आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे वििमरूपी ठेिलेला आहे (बीरबॉमर १९१३). 

 
ಇ हा उतारकोन ಖ या अांतगथत घिथणकोनापेक्षा ककवित् लहान असला, तरीही आकृती ५८ मध्ये 

वदलेली कृती आपण िापरू शकतो, परांतु त्यासाठी अांतगथत घिथणकोन उतारकोनाइतकाि आहे, असे गृहीत 
धराि ेलागते. ಇ हा उतारकोन ಖ पेक्षा फारि लहान असेल, तर मात्र रॅन वकन वसद्धाांत लागू करता येत 
नाही. 

 
७२. समाकषयिगुिी मृणिकेिील भुयारे : 
पवरच्छेद ७० मध्ये िर्मणलेली विश्लेिणािी पद्धत समाकिथणगुणी मृवत्तकेतील भयुाराांनाही लागू करता येते. 
अशा मृवत्तकेच्या बाबतीत सांभाव्य घसरपृष्ठाच्या एकाांक के्षत्रािरील कातथवनक विरोध पढुीलप्रमाणे असतो. 

 
क = स + ಲ स्प ಖ ५ (१) 

 
पवरच्छेद ७० मधील समीकरणाांना आधारभतू असलेली सुकरतादायी गृहीते तशीि ठेिली, तर 

समीकरण २० (३)िा अिलांब करून आपण भयुाराांच्या छतािरील दाबािे अनुमान करू शकतो. या 
समीकरणात र ऐिजी र₁ (समीकरण ७० (१)) आवण ख ऐिजी ड अशी मूल्ये वनयुक्त करून आपल्याला 
पुढील समीकरण वमळते. या वठकाणी र म्हणजे आकृती ५७ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे भयुाराच्या छताच्या 
पातळीला मोजलेली छत्रवक्रया विभागािी अधी रुां दी आहे; आवण ड म्हणजे भयुाराच्या छतािी भपूृष्ठापासून 
मोजलेली खोली आहे. 

 

ಲउ = र₁ घ − 
स 

( १ − ∊ 
− मृ स्प ಖ · ड / र₁ 

) [१] र₁  
 मृ स्प ಖ  

 
या समीकरणानुसार वमळणारा, कोणत्याही खोलीिरच्या छतािरील दाब शनू्य असू शकेल, मात्र 

त्यासाठी पुढील समीकरणािी पूर्णता झाली पावहजे. 
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र₁  
स [२] घ 

 
परांतु हे ध्यानात ठेिले पावहजे की, छत्रवक्रयाविभागात घेतलेल्या आडव्या छेदािरील लां बवदक् 

प्रवतबले सिथ वठकाणी सममूल्य असतात, या सुकरतादायी गृहीतािर समीकरण २०(३) आधावरत आहे. 
प्रत्यक्षात ज्याांच्यािर लां बवदक् दाब सममूल्य असतो, अशी पृष्ठ ेछत्राप्रमाणे िक्र असतात. पवरणामी शनू्यमूल्य 
दाबािे हे पृष्ठ भयुाराच्या सममाते्रच्या पातळीला छताच्या िर काही अांतरािर छेदते. या अांतरापयंत मृवत्तका 
ताणयुक्त अिस्रे्त असते. ताणयुक्त विभागाच्या माथ्याच्या सीमेिर ताणजन्य उच्छेद झाला, तर त्यामुळे 
छत्राकार मवृत्तकाखांड छतातून सुटून खाली पडतो. अशा अपघाताला प्रवतबांध व्हािा म्हणून समाकिथणगुणी 
मृवत्तकेतील भयुाराच्या अनाधावरत छतािा आकार नेहमी छत्रासारखा ठेिला पावहजे. 

 

 
आकृिी ५९ : मृदू, विक्कण मृवत्तकेतील भयुाराच्या तळात होणारा उत्के्षप. विक्कण मृवत्तका अवतशय खोलिर 
अस्स्तत्िात असेल, तेव्हािी पवरस्स्र्ती डाव्या बाजूकडे दाखविली आहे आवण विक्कण र्र फारसा जाड 

नसून कठीण र्रािर स्स्र्त असेल, तेव्हािी उजिीकडे दाखविली आहे. 
 

भयुारािी रुां दी स / घ पेक्षा (समीकरण २) अवधक असेल, तेव्हा छतास आधार वदलाि पावहजे. 
छपरािर येणारा दाब उभ्या काष्ठाांच्या पादकाांतून भयुाराच्या तळािर सांक्रवमत होतो. भयुाराच्या तळातून 
घेतलेल्या आडव्या छेदािर या पवरस्स्र्तीत येणाऱ्या लां बवदक् दाबािे वितरण आकृती ५७ इ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे असते. काही टोकाच्या उदाहरणाांत दाखविलेला वििम प्रमाणात वितवरत होणारा भार 
सहन करण्यास मृवत्तका असमर्थ ठरली, तर भयुारािा तळ उफाळून येऊ शकतो. हे टाळाियािे तर 
तळालाही पक्का आधार वदला पावहजे, ककिा गोल आकार वदला पावहजे. 

 
समाकिथणगुणी मवृत्तकेत खणलेल्या भयुाराच्या तळािी स्र्ैयथविियक लक्षणे तत्त्ितः पवरच्छेद ६९ 

मध्ये िर्मणलेल्या ि ५६ आ आवण इ या आकृतींिारा स्पष्ट केलेल्या लक्षणाांसारखीि आहेत. भयुारािा तळ 
पुरेशा प्रमाणात कठीण असेल, तर छतासाठी िापरलेल्या तात्पुरत्या अस्तरािे आधार, तळाच्या दोन्ही 
बाजूांस पादकािर ठेिता येतात. ते शक्य नसल्यास सिथ भागाला आधार देणाऱ्या कििाांिा उपयोग करून 
भयुार बाांधाि ेलागते (टेरझागी १९४२ अ). या पद्धतीत बाांधकामािा खिथ बराि िाढतो. त्यामुळे भयुार-
तळािी भारधारणक्षमता हा व्यािहावरक दृष्ट्या फार महत्त्िािा घटक ठरतो. 
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२र रुां दी असलेल्या ि भपूृष्ठापासून फार खोल नसलेल्या भयुारािा उभा छेद आकृती ५९ मध्ये 
दाखविला आहे. भयुाराभोितालच्या मृवत्तकेिी घनता घ आहे. समाकिथण स आहे आवण कातथवनक 
विरोधािा कोन शून्य आहे. भयुाराच्या उभ्या बाजूांतून जाणाऱ्या गम आवण फन या उभ्या छेदाांिरील एकूण 
लां बवदक् दाब, स्रू्लमानाने त्याि मवृत्तकेतील वततकीि खोली ि रुां दी असलेल्या िराला लािलेल्या 
आधारफलकािरील दादु्य या मृवत्तकादाबाइतका असतो. मग₁ फ₁न या मृवत्तकाखांडािे कायथ तेर्ील 
आधारकाष्ठाांसारखे होते. या खांडाच्या उभ्या बाजूिरील लांबवदक् दाब मयग₁ या दाबके्षत्राने दाखविला आहे. 

 
भयुाराच्या छताखाली आडि े धीरे वदलेले नसल्यामुळे भयुाराच्या दोन्ही बाजूांकडील मवृत्तका 

सहजपणे भयुाराच्या वदशनेे विस्र्ावपत होऊ शकते. त्यामुळे पग या पिीिरील मृवत्तका, पूणथत्िाने घिथणहीन 
तळािर ठेिलेल्या अवधभारासारखी ठरते. या पवरस्स्र्तीत पिीिी भारधारणक्षमता पुढील समीकरणाने 
माांडली जाते. 

 
भड = ५·१४ स ४६ (९ ऊ) 

 
ही भारधारणक्षमता पिीच्या रुां दीिर अिलांबून नाही. पिीखालील मृवत्तकेत नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त 
असणाऱ्या विभागाच्या आकारमानािर भयुाराच्या रुां दीमुळे ज्या मयादा पडतात, त्यामुळे वििवलत होणाऱ्या 
पिीिी रुां दी सीवमत होते. ಖ = ० असल्यामुळे नम्य समतोलाच्या अिस्रे्तील विभागािी सीमा षत हा िाप 
आवण तप ही सरळ रेिा याांिी बनलेली आहे. आकृती ५९ च्या डाव्या बाजूस दाखविल्याप्रमाणे तप ही रेिा 
वक्षवतजाशी ४५° कोन करून िर जाते. म्हणनू गप या पिीिी रुां दी २र आहे. 

 
या पविकेिरील एकूण उभ्या भारािी खालिी मयादा म्हणजे पुढील दोन मूल्याांतील फरक होय. 

(१) भयुारािी सममात्रता पातळी आवण पप₁ हा उभा छेद या दोहोंमध्ये असलेल्या मृवत्तकाखांडािे ३ घ·र·च 
− घर·चभ ु हे िजन आवण (२) पप₁ या उभ्या छेदािरील च·स हा एकूण कातथवनक विरोध. तेव्हा गप या 
पिीच्या एकाांक के्षत्रािरील उभा दाब पढुील मूल्यापेक्षा कमी असणार नाही. 

 

भ = घ (३ च  − चभ)ु − 
च·स  

२ २ र  
 
आवण तळ उफाळून येण्याच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक पढुीलप्रमाणे असेल. 
 

सु = भड = ५·१४ स 
[३] भ घ (३ च − चभ)ु − चस 

   २ २ र 
जेरे् 

च = च₁ = ५·१४ स + ०·५ घचभु 
[४] १·५ घ − स 

 २ र 
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असेल तेरे् सुरवक्षतताांकािे मूल्य एक होते. चस = ४स/घ (समी. ५७ (२ अ)) हे लक्ष्मणउांिीिे मूल्य या 
समीकरणात वनयुक्त केल्यास आपल्याला पुढील मूल्य वमळते. 

 
  

५·१४ + २ ( चभ ु )  [५] 
 

च₁ = चस 
चस 

 
६ − 

चस    
 २र    

 
भपूृष्ठ आवण भयुारतळ याांतील उभे अांतर च₁ हून अवधक असेल, तर भयुारतळ उफाळेल आवण 

भयुारािे छत खिेल. 
 
आकृती ५९ च्या उजव्या भागातील तुटक रेिा म्हणजे नम्य समतोलाच्या अिस्रे्तील विभागािी 

खालिी सीमा आहे. तेरे् मृदू मृवत्तकेच्या तळाखाली ड < र √२ खोलीिर कठीण र्र आहे, असे गृहीत 
धरले आहे. या र्राच्या अस्स्तत्िामुळे खिणाऱ्या विभागािी रुां दी २र पासून ड √२ इतकी घटते ि त्यामुळे 
आपल्याला पढुील समीकरण वमळते. 

 

 

[६] 

 
आधारासाठी लािलेल्या कमानी ककिा उभे धीरे याांच्या पादकाांना अपुरा आधार असेल, तर 

त्यामुळेसुद्धा अशा तात्पुरत्या आधारािा उच्छेद होऊ शकतो. भयुाराच्या एकाांक लाांबीत असलेल्या 
पादकाांिर येणारा भार खालील भाराांच्या फरकाइतका तरी वनदान असतो. ते भार असे : (१) मग₁फ₁न या 
मृवत्तकाखांडािे िजन आवण (२) मग₁ आवण नफ₁ या उभ्या छेदाांिर वनमाण होणाऱ्या कातथवनक विरोधी 
बलाांच्या बाबतीत शक्य असणारे २स (च − चभ)ु हे महत्तम मूल्य. आधाराच्या कमानी जर एखाद्या सलग 
पविकापादकािर आधावरत असतील ि त्या प्रत्येकािी रुां दी २ल असेल, तर अशा पादकाच्या एकाांक 
लाांबीिर पडणाऱ्या भारािे मलू्य वनदान खालील प्रमाणे असेल. 

 

भ = 
घ र (च − चभ)ु − (च − चभ)ु स 

= 
१ 

(च − चभ)ु (घ र − स) 
२ल २ल 

 
पादकाांिा तळ खडबडीत असल्यामुळे त्याांिी भारधारणक्षमता पुढील समीकरणाने वमळते. 
 

भड = ५·७स ४६ (७ इ) 
 
भारधारणक्षमता भड भावगले आिश्यक एिढा सुरवक्षतताांक सु या भागाकारापेक्षा पादकािरील भ हा 

भार अवधक असता कामा नये; म्हणून— 
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भ = 
१ 

(च − चभ)ु 
 
(घ र − स) = 

५·७स  
२ल  सु  

 
म्हणजेि 

२ल = 
च − चभ ु  

(घ·र − स) सु [७] 
५·७स  

 
आधाराखालच्या पविका-पादकाांिी रुां दी वनदान िरील २ल इतकी ठेिणे शक्य असेल ककिा त्याांना 

समान असणारी िौरस पादके ठेिणे शक्य असेल, तरि येरे् गृहीत धरलेली भयुार-खोदाईिी पद्धत 
अिलां वबता येते.  

 
७३. िेधनणििराचं्या भोििीची प्रणिबल-पणरस्स्ििी : 
दांडगोलाकृती वििराांभोितीच्या मृवत्तकेतील नम्य समतोल विियक समस्याांिा ऊहापोह करताना हे लक्षात 
ठेिले पावहजे की, िधेनवििराांसारखी लहान वििरे आवण कूपाांसारखी मोठी वििरे याांत भेद आहे. िधेन-
वििरािा व्यास काही इांिाांहून अवधक नसतो; उलटपक्षी, कूपाच्या खोदाईिा व्यास वनदान वकत्येक फूट 
तरी असतो. 

 
समाकिथणगुणी मवृत्तकेच्या र्रात एखादे लहान िधेन-वििर घेतले जाते, त्या िळेी त्यािी कभत 

पाश्वीय आधाराविना उभी राहण्यािा सांभि असतो; परांतु त्याि मृवत्तकेत १० फूट व्यासािा कूप खोदू 
गेल्यास त्यािी कभत आधारावशिाय कोसळण्यािा सांभि असतो. लहान वििराांच्या भोिती जी प्रवतबल-
पवरस्स्र्ती असण्यािा सांभि असतो वतिा ऊहापोह पुढील विश्लेिणात केला आहे. वििरािी गभथरेिा ि 
ज्याांिा अक्ष एकरूप आहेत, अशा छेदाांसाठीि दंडगोलाकृिी छेद ही सांज्ञा वनरपिादपणे िापरली जाईल. 
समजा, 

 
घ = मृवत्तकेिी घनता, 

मृ₀ = स्तबधािस्रे्तील मृवत्तकादाबगुणाांक असून त्यािे मूल्य मवृत्तकेिे स्िरूप 
आवण वतिी भसू्तरीय कुळकर्ा याांिर अिलांबून आहे; 

ಲत्र, ಲಠ आवण ಲख = अनुक्रमे आडि े वत्रज्यावदक् प्रवतबल, आडि ेपवरघस्र् प्रवतबल आवण 
उभे प्रवतबल असून सिथि लांबरूप आहेत; 

ತ = ಲत्र आवण ಲख ही लां बवदक् प्रवतबले जीिर कारक आहेत त्या 
पातळीिरील कातथवनक प्रवतबल, 

ಲ₁ आवण ಲ₃ = अनुक्रमे ज्येष्ठ आवण कवनष्ठ प्रधान प्रवतबले असून ती वििर िधेनानांतर 
अस्स्तत्िात येतात; 

ಲत्र₀ = वििराच्या कभतीिरील ख खोलीिरिे लां बवदक् प्रवतबल, 
त्र₀ = वििरािी वत्रज्या आवण 
त्रिा = ख खोलीिरच्या नम्य समतोल विभागािा बाहेरिा व्यास आहेत. 
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मृवत्तकेिा कातथवनक विरोध कूलोमच्या पुढील समीकरणाने व्यक्त 
होतो. 

 
क = स + ಲ स्प ಖ 

 
येरे् स हे समाकिथण, ಲ हा कातथवनक पातळीिरील लां बवदक् दाब आवण ಖ कातथवनक विरोधािा कोन आहे. 
या मृवत्तकेच्या बाबतीतील नम्य समतोलािी लक्षणे समी. ७ (३) ने व्यक्त करता येतात. 

 
ಲ₁ = २ स √ण + ಲ₃ ण (१) 

 
येरे् ಲ₁ हे ज्येष्ठ प्रधान प्रवतबल आवण ಲ₃ हे कवनष्ठ प्रधान प्रवतबल आहे आवण 
 

ण = स्प² (४५° + ಖ /२) 
 
आहे. 

 
आकृती ६० अ मध्ये त्र या यदृच्छ्या केलेल्या वत्रज्येच्या दांडगोलाकृती छेदािा पवरसर आवण 

त्यातील एका मवृत्तकाखांडािर कारक असलेली प्रवतबले दाखविली आहेत. 
 

  
(अ) (आ) 

  
(इ) (ई) 

आकृिी ६० : (अ आवण आ) कूपाच्या मध्येरेिेपासून त्र या यदृच््या घेतलेल्या अांतरािरील लहानशा 
मृवत्तकाखांडाच्या बाजूांिर कारक असणारी प्रवतबले. (इ आवण ई) कूपाच्या अस्तरािर येणारा मवृत्तकादाब 

ठरविण्याच्या कृतीमागील गहृीते दाखविणाऱ्या रेखाकृती. 
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वििराच्या गभथरेिेतून जाणाऱ्या उभ्या छेदािरील कातथवनक प्रवतबले शून्यमूल्य असल्यामुळे ಲಠ हे 
पवरघस्र् प्रवतबल, प्रधान प्रवतबल ठरते. 

 
आकृती ६० अ मध्ये दाखविलेले ತ हे कातथवनक प्रवतबल नगण्य असू शकते, हे िसे्टरगाडथने 

(१९४०) उदाहरण म्हणून आकडेमोड करून दाखविले आहे. ही अट पुरी झाल्यास ಲत्र हे वत्रज्यावदक् 
प्रवतबल जिळजिळ ಲ₃ या कवनष्ठ प्रधान प्रवतबलाइतकेि होते. तेव्हा नम्य समतोलािे लक्षण (समीकरण 
१) आपण त्याप्रमाणे बदलून पुढीलप्रमाणे माांडू शकतो. 

 
ಲಠ = २ स √ण + ण · ಲत्र (२) 

 
ಲत्र आवण ಲಠ ही दोन्ही प्रवतबले आडिी असल्यामुळे िधेन-वििराच्या कभतीिा उच्छेद आडव्या 

पातळीिरील नम्य विसपथणाने घडून येईल. समीकरण २ आवण समीकरण १७ (३) एकत्र करून 
िसे्टरगाडथने (१९४०) या समस्येतील सीमा-लक्षणाांिी पूतथता करतील, अशी प्रवतबल-समीकरणे ठरविली. 
त्याांनुसार प्रवतबले पुढीलप्रमाणे माांडता येतात. 

 

ಲत्र = ( ಲत्र₀ + २स √ण ) ( त्र )ण ⁻¹ − २स √ण [३ अ] ण – १ त्र₀ ण − १ 
 
आवण 

 

ಲಠ = ण ( ಲत्र₀ + २स √ण ) ( त्र )ण ⁻¹ − 
२ स √ण 

[३ आ] 
ण – १ त्र₀ ण − १ 

 
ही समीकरणे मूलभतू तत्त्िापासून प्रारांभ करूनही वसद्ध करता येतात. त्यासाठी समीकरण 

२ आवण दुसरे एक समीकरण याांिा सांयोग करािा लागतो. आकृती ६० अ मध्ये दाखविलेल्या 
खांडािर कारक असणाऱ्या ि त्याच्या, मध्यकबदूतून जाणाऱ्या सिथ आडव्या वत्रज्यावदक् बलाांिी 
बेरीज शून्य असली पावहजे (टेरझागी १९१९), ही पवरस्स्र्ती ज्याने व्यक्त होते ते समीकरण 
म्हणजे उपरोक्त दुसरे समीकरण होय. 
 
समीकरण ३ िा अिलांब करून नम्य आवण स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त असणाऱ्या 

विभागाांच्या सीमेिरील प्रवतबले वमळविली, तर या सीमेपलीकडे असणाऱ्या मृवत्तकेतील स्स्र्वतस्र्ापक 
समतोलासाठी आिश्यक असणाऱ्या लक्षणाांिी पूतथताही या प्रवतबलाांच्यािारे झाली पावहजे. स्स्र्वतस्र्ापक 
विभागातील प्रवतबले ठरविण्यासाठी िापराियािी समीकरणे पवरच्छेद १४५ मध्ये वसद्ध केली जातील. ही 
समीकरणे ि समीकरण ३ याांिा सांयोग करून ि मृ₀ = १ गृहीत धरून त्रबा या वत्रज्येसाठी िसे्टरगाडथने 
पुढील समीकरण वमळविले. त्रबा म्हणजे पृष्ठभागापासून मोजलेल्या ख या खोलीिरील नम्य समतोलािस्रे्त 
असणाऱ्या विभागािी बाह्य वत्रज्या होय. 
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   १  
   ण − १  

त्रबा = त्र₀ { २ [(ण − १) घ ख + २ स √ण] }  
[४] (ण + १) [(ण − १] nಲत्र₀ + २ स √ण]  

 
ही समीकरणे समाकिथणहीन मृवत्तकाांना लागू कराियािी असतील, तर समीकरणे २, ३ ि ४ 

याांमध्ये स = ० वनयुक्त केले पावहजे. तसे करून आपल्याला पढुील समीकरणे वमळतील. 
 

ಲಠ = ण. ಲत्र [५] 
 

ಲत्र = ಲत्र₀ ( त्र )ण⁻¹ [६ अ] त्र₀ 
 

ಲಠ = ण. ಲत्र₀ ( त्र )ण⁻¹ [६ आ] त्र₀ 
 
आवण 
 
   ¹/ (ण ⁻ ¹)  

त्रबा = त्र₀ [ २ घ ख ]  [७] 
ಲत्र₀ · (ण + १) 

 
िधेन-वििराच्या कभतीिर कारक असणाऱ्या ಲत्र₀ या वत्रज्यावदक् प्रवतबलािे मूल्य धन असेतोपयंत 

प्रत्येक िळेी नम्य समतोल विभागाच्या त्रबा या वत्रज्येसाठी (समीकरण ७) आपल्याला पवरवमत मूल्य वमळते. 
हा वनष्ट्किथ िालुकेत घेतलेल्या िधेनवििराांच्या बाबतीत येणाऱ्या प्रत्यक्षातील अनुभिाशी सुसांगत आहे. 
विखलाच्या अस्तरामुळे वनमाण होणारा अत्यल्प प्रमाणातील पाश्वीय विरोध िधेन-वििर कोसळू न देता 
स्स्र्र ठेिण्यास पुरेसा होतो, असे नेहमीि अनुभिास येते. 

 
दुसरे उदाहरण म्हणून आदशथ, विक्कण मृवत्तकेतील िधेनवििराच्या पवरसरातील प्रवतबल-

पवरस्स्र्तीिा वििार करू. येरे् कातथवनक विरोधािा कोन, ಖ, शून्य आहे. समीकरण २ मध्ये 
 

ण = स्प² (४५° + ಖ/२) = १ 
 
हे मूल्य वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरण प्राप्त होते. 

 
ಲಠ = ಲत्र + २स [८] 

 
ಖ = ० या गृहीतानुसार समीकरण ३ आवण ४ सोडविली, तर आपल्याला पढुील मूल्ये वमळतात. 
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ಲत्र = २स · लघु ( त्र ) + ಲत्र₀ [९ अ] त्र₀ 
 

ಲಠ = २स [ लघु ( त्र ) + १ ] + ಲत्र₀ [९ आ] त्र₀ 
 
आवण 
 

त्रबा = त्र₀ ∈ 
(घख – स – ಲत्र₀) / २ स 

[१०]  
 
िधेनवििराच्या कभतीला आधार नसेल, तर त्यािर कारक असणारे ಲत्र₀ हे लां बवदक् प्रवतबल शून्य 

असते, आवण त्रबा िे मूल्य खालीलप्रमाणे होते. 
 

त्रबा = त्र₀ ∈ (घख − स) / ²स 
[११]  

 
पृष्ठभागापासून खाली वदलेल्या खोलीपयंतच्या भागात त्रबा िे मूल्य त्र₀ पेक्षा लहान असते. 
 

खबा = स / घ [१२] 
 
यािा अर्थ असा की, या खोलीपयंत स्स्र्वतस्र्ापक विभाग वििराच्या कभतीपयंत पसरतो. ख िे 

मूल्य याहून अवधक होत जाते, तशी नम्य समतोलाच्या विभागािी वत्रज्याही िाढत जाते. तर्ावप ख हे पद 
जोपयंत पवरवमत मूल्यािे असते, तोपयंत त्रबा िे मूल्यही पवरवमत असते. तेव्हा स िे आवण ख िे मूल्य काही 
असले, तरी विक्कण मृवत्तकेत घेतलेल्या िधेन-वििराांच्या कभतींना पाश्वीय आधारािी आिश्यकता भासू नये. 
अनुभिही असाि आहे की, कठीण ककिा मध्यम प्रतीच्या विक्कण मृवत्तकाांतील िधेन-वििराांच्या कभतींना 
प्रत्यक्षात पाश्वीय आधार देण्यािी आिश्यकता नसते. हा अनुभि पूिोक्त वनष्ट्किाशी सुसांगत असाि आहे. 
परांतु विक्कण मृवत्तकेत घेतलेल्या कूपाच्या कभतींना मात्र परेुसा आधार वदलेला नसल्यास त्या कोसळण्यािा 
सांभि असतो, असाही अनुभि आहे. यािाि अर्थ असा की, पूिोक्त विश्लेिण कूपाांच्या बाबतीत लाग ूपडत 
नाही. िालुकेत घेतलेल्या कूपाच्या कभतीिर येणाऱ्या मृवत्तकादाबािे विििेन पढुील पवरच्छेदात करीत 
असताना या घटनेमागच्या कारणाांिी ििा केली जाईल. 

 
७४. भूजलपािळीच्या िर स्स्िि असलेल्या कूपाच्या बभिीिेजारील िालुकेच्या समिोलाची लक्षिे : 
आकृती ६० इ मध्ये एका िालुका-राशीिा छेद दाखविला आहे. त्यािी उांिी ख, वत्रज्या त्र आवण िजन व 
आहे. त्याच्या आत त्र₀ वत्रज्येिा एक दांडगोलाकृती कूप आहे. या िालुकाराशीच्या बाह्य पृष्ठािर कात्र हे 
कातथवनक बल आवण तळािर भा हा उभा भार कारक आहेत. खांडाच्या समतोलािे लक्षण पुढीलप्रमाणे 
माांडता येईल. 
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व = भा + कात्र (१) 
 

मागील पवरच्छेदात असे गृहीत धरले होते की, दांडगोलाकृती छेदािरील कातथवनक प्रवतबले क्षलु्लक 
असतात आवण आडव्या छेदािरील लां बवदक् प्रवतबले ही मध्यम प्रधान प्रवतबले असतात. वििरािा व्यास 
काही इांिि असतो, तेव्हा ಲत्र₀ ही त्याच्या कभतीिरील वत्रज्यावदक् प्रवतबले फारि लहान असली, तरी 
उपरोक्त लक्षणाांिी बहुताांशाने पूतथता झालेली असते. त्यामुळे िालुकेतील िधेनवििराांच्या बाबतीत 
विश्लेिणातून वमळणारी फवलते आवण प्रत्यक्ष अनुभि याांत एकिाक्यता आढळते. आडव्या छेदािरील 
लां बवदक् प्रवतबलेही मध्यम, प्रधान प्रवतबले असतात असे गृहीत धरल्यामुळे िधेन वििराभोितालच्या 
िालुकेतील प्रवतबले गवणतवसद्ध करण्यािी समस्या ही विवमतीतील नम्यताविियक समस्या ठरली. 

 
जेव्हा िालुकेत रुां द कूप खोदाियािा असतो, तेव्हा बाांधकामातील अनुभि वििारात घेता 

आधारकाष्ठाांिर बराि मोठा मृवत्तकादाब येईल अशी आपली अपेक्षा असते. ही काष्ठे हा भार सोसण्यास 
समर्थ नसतील, तर ती कोसळतात आवण पवरणामी कूपमुखाच्या भोितालिा पृष्ठभाग खितो. 
कूपाभोितालच्या िालुकेतील या प्रकारिी विरूपता स्रू्लमानाने दांडगोलाकृती छेदानुसार होणारा 
कातथवनक उच्छेद दाखविते. तसेि आडव्या छेदाांिरील लां बवदक् प्रवतबले िालुकेच्या सामथ्यापेक्षा अवधक 
आहेत असेही या घटनेिरून वनदशथनास येते. म्हणनू अशा कूपाच्या कभतीिरील मृवत्तकादाब ठरविण्यासाठी 
मागील पवरच्छेदातील विश्लिेण िापरता येत नाही. 

 
कूपाच्या अस्तरािरील मृवत्तकादाबािी तीव्रता ि त्यािे वितरण काही अांशी तरी वनःसांशयपणे 

बाांधकामाच्या पद्धतीिर अिलांबून असते. बाांधकामपद्धतीिा पवरणाम लक्षात घेऊन एतविियक गवणत 
माांडण्याइतकी आपल्या ज्ञानािी प्रगती अद्याप झालेली नाही. कूपािा व्यास, त्यािी खोली आवण िालुकेिा 
अांतगथत घिथणकोन याांिा मवृत्तकादाबािर जो प्रभाि पडतो, त्यािी वनदान काहीतरी मावहती वमळािी या 
उदे्दशाने आपण पुढील समस्या स्रू्लमान पद्धतीने सोडि.ू ज्यािी खोली अनांत आहे अशा एका कूपाच्या 
कभतीिर आपण (आकृती ६० इ पाहा) ಲत्र₀ मूल्यािा वत्रज्यावदक् दाब लाि ूआवण मग त्याच्या कभती न 
ढासळता उभ्या राहण्यासाठी या दाबास जे लघुतम मूल्य द्याियास हि,े त्यािे अनुमान करू. हा दाब आदशथ 
अस्तराच्या विरोधाने पेलणे शक्य असल्यामुळे ಲत्र₀ यास सांवक्षप्तपणे मृवत्तकादाब म्हणण्यात येईल. 

 
आकृती ६० अ ि ६० आ मध्ये त्र या यदृच््या घेतलेल्या वत्रज्येच्या दांडगोलाकृती छेदालगतच्या 

पािरीच्या आकाराच्या खांडािर कारक असणारी प्रवतबले दाखविली आहेत. मागील पवरच्छेदात 
िर्मणल्याप्रमाणे ಲಠ हे पवरघस्र् प्रवतबल म्हणजे ज्येष्ठ, प्रधान प्रवतबल आहे आवण उिथवरत दोन प्रधान प्रवतबले 
वत्रज्यावदक् पातळीिर कारक आहेत. तेरे् असेही दाखविण्यात आले की, ತ = ० असताना ಲत्र हे 
वत्रज्यावदक् प्रवतबल म्हणजे लघुतम प्रधान प्रवतबल असते. कूपाांच्या बाबतीत ತ हे कातथवनक प्रवतबल 
दुलथ वक्षता येत नाही. म्हणून ಲ₃ हे लघुत्तम प्रधान प्रवतबल वक्षवतजाशी ಕ हा लहानसा कोन करते (आकृती 
६० आ पाहा). कूपािी कभत ढासळताना होणारी िालुकेिी हालिाल असे दाखविते की, ಲ₂ या दुसऱ्या 
प्रधान प्रवतबलािे मूल्य नम्य समतोलाच्या लक्षणाांशी सुसांगत असे महत्तम मूल्य असते. मोह रच्या भांजन-
वसद्धाांतानुसार (पवरच्छेद ७) हे मूल्य ज्येष्ठ, प्रधान प्रवतबलाइतके असते; जे या उदाहरणात ಲಠ इतके आहे. 
येर्ील उच्छेदास आिश्यक असणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आ. ६० ई मध्ये मोह रच्या रेखाकृतीने दाखविली 
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आहे. समी. ७(५) मध्ये ಲ₂ = ಲ₁ वनयुक्त करून आपल्याला उच्छेदसमीप अिस्रे्साठी पढुील समीकरण 
प्राप्त होते. 
 

ಲ₂ = ಲಠ = ಲ₃ · ण 
 
म्हणून 
 
 ಲ₂ 

= ण [१]  ಲ₃ 
 

येरे् ण = स्प² (४५° + ಖ/२) आहे; आकृती ६० ई मधील ಲत्र आवण ಲख ही प्रधान प्रवतबले नाहीत, तेव्हा 
ಲख/ಲत्र = अ या गुणोत्तरािे मूल्य ಲ₂/ಲ₃ = ण या गुणोत्तराहून लहान असणार. भौवमवतक सांबांधानुसार 
मोह रच्या आकृतीिरून आपल्याला पढुील समीकरण वमळते. 

 
 ಲख 

= अ = स्प² ( ४५° + 
ಖ₁ ) [२]  ಲत्र २ 

 
ಖ₁ या कोनािे मूल्य ಕ च्या मूल्यािर अिलांबनू असते. ते ಖ हून अर्ाति लहान आहे. आकृतीिरून 
आणखी असेही वदसते की, ಖ₁ िे मूल्य वदलेले असल्यास दांडगोलाकृती छेदािर कारक असणारे कातथवनक 
प्रवतबल खालील मूल्याहून मोठे असणार नाही. 

 
क = ಲत्रस्प ಖ₂ [३] 

 
शिेटी आकृती ६० ई िरून आपणाांस वदसून येते की, ಲಠ/ಲत्र हे गुणोत्तर ಲख/ಲत्र = अ या गुणोत्तरापेक्षा 
काहीसे मोठे आहे. म्हणून आपण ಲಠ ≈ ಲख गृहीत धरले, तर म्हणजेि — 

 
 ಲಠ ≈ 

ಲख 
= स्प² ( ४५° + 

ಖ₁ ) = अ [४अ]  ಲत्र ಲत्र २ 
 
असे मानले, तर आपल्या गवणतात एक लहानशी िूक समाविष्ट होते. पण ती सुरवक्षततेत भर टाकणारी 
असते. पुढे कराियाच्या विश्लेिणात येणारे अ = ಲಠ/ಲत्र हे गुणोत्तर समीकरण ७३ (६) मध्ये येणाऱ्या ण = 
ಲಠ/ಲत्र या गुणोत्तरासारखेि आहे. 

 
ಲಠ, ಲत्र आवण ಲत्र₀ याांतील सांबांध समीकरण ७३ (६) ने ठरविता येतो. या समीकरणातील ण या 

मूल्याऐिजी अ वनयुक्त केल्यास आपल्याला वत्रज्यावदक् आवण पवरघस्र् प्रवतबलाांच्या बाबतीत अनुक्रमे 
पुढील मूल्ये वमळतात. 
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ಲत्र = ಲत्र₀ ( त्र ) अ − ¹ [४ आ] त्र₀  
 
आवण 
 

ಲಠ = अಲत्र₀ ( त्र ) 
अ − ¹ [४ इ] त्र₀  

 
वत्रज्यावदक् आवण पवरघस्र् या दोन्ही प्रकाराांच्या प्रवतबलाांिी मूल्ये त्र/त्र₀ िे मूल्य कमी होईल, 

त्याप्रमाणे कमी होतात, हे या समीकरणाांिरून वदसून येते. म्हणजेि दुसऱ्या शबदाांत, सिथ प्रवतबलाांिी 
तीव्रता वत्रज्येच्या वदशनेे कूपाकडे याि े तशी घटत जाते. ही प्रवतबल-पवरस्स्र्ती कंकि-णक्रया म्हणून 
सांबोवधली जाईल. 
 

समी॰ २ आवण ४ आ याांिरून आपल्याला पढुील समीकरण माांडता येते. 
 

ಲख = अಲत्र = अ ಲत्र₀ ( त्र ) 
अ − ¹ [४ ई] त्र₀  

 
आकृती ६१ अ मध्ये कूपाच्या मध्यरेिेतून जाणारा एक उभा छेद दाखविला आहे. कां कणवक्रया 

अस्स्तत्िात नसती, तर कूपाच्या कभतीिरील पाश्वीय दाब उदु्यक्त रॅन वकन दाबापेक्षा कमी झाला नसता. 
पृष्ठापासून ख खोलीिर उदु्यक्त दाब पुढीलप्रमाणे असतो. 
 

ಲउ = घ ख स्प² ( ४५° − 
ಖ 

) = घख 
१  

२ ण  
 
हा दाब आकृती ६१ अ मध्ये तग आवण तमउृ या रेिाांतील आडव्या अांतराने दाखविला आहे. 

कां कणवक्रयेमुळे तो खूपि कमी होतो. तग िर प्रत्यक्षात येणारा पाश्वीय दाब तगम या दाबके्षत्राने दाखविला 
आहे. कूपाच्या माथ्याजिळील त या कबदुस्र्ानी तमउृ ही दाब-रेिा तम या रेिेस स्पशथरेिेप्रमाणे असली 
पावहजे. आकृती ६१ अ मध्ये कूपाच्या उजिीकडील भनर हे दाबके्षत्र त्र वत्रज्येच्या दांडगोलाकृती छेदािरील 
पाश्वीय दाबािे वितरण दाखविते. कूप खणण्यापूिी ख खोलीिर या छेदािरील दाब पढुीलप्रमाणे होता. 
 

ಲ₀ = मृ₀·घ·ख 
 
येरे् मृ₀ हा स्तबधािस्रे्तील मृवत्तकादाब-गुणाांक आहे. आकृती ६१ अ मध्ये ಲ₀ हा दाब भन आवण भमृ₀ या 
रेिाांमधील आडव्या अांतराने दाखविला जातो. कूप खणल्यानांतर दाबरेिा वतच्या मळूस्र्ानापासून भर या 
स्र्ानाकडे सरकते. 
 

आकृती ६१ आ मध्ये कूपाशजेारी भपूृष्ठापासून ख खोलीिर कारक असणारी प्रवतबले दाखविली 
आहेत. या आकृतीतील आलेख काढण्यासाठी घेतलेले प्रमाण आकृती ६१ अ मध्ये िापरलेल्या प्रमाणापेक्षा 
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लहान आहे. या आकृतीत कूपाच्या मध्यरेिेपासून मोजलेली त्र ही अांतरे भजुा असून खालच्या आलेखाच्या 
कोटी वत्रज्यावदक् प्रवतबले आवण िरच्या आलेखाच्या कोटी पवरघस्र् प्रवतबले आवण उभी प्रवतबले 
दाखवितात. नम्य विभाग आवण स्स्र्वतस्र्ापक विभाग याांतील सीमा प्रवतबल-आलेखाच्या आकारात 
होणाऱ्या बदलाने दाखविली जाते. नम्य विभागातील ಲत्र आवण ಲಠ ही प्रवतबले अनुक्रमे समीकरणे ४ आ ि ४ 
इ याांच्या साहाय्याने ठरविता येतात. 

 
कूपािी कभत आवण त्र अांतरािर घेतलेला दांडगोलाकृती छेद याांमध्ये असणाऱ्या िालुकेिे, ख 

खोलीिरील आडव्या छेदािर येणारे एकूण िजन पढुीलप्रमाणे : 
 

व = π (त्र² − त्र²₀) घ·ख 
 
आवण π(त्र² − त्र²₀) या कां कणाकृती के्षत्रािरील एकूण दाब पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

भा = 
त्र 

२πत्र · ಲखdत्र ∫ 
त्र₀ 

 

 
आकृिी ६१ : (अ) िालुकेतील कूपाच्या अस्तरािर येणाऱ्या ಲत्र₀ या वत्रज्यावदक् दाबािे वितरण आवण त्र 
वत्रज्येच्या दांडगोल छेदािरील ಲत्र या वत्रज्यावदक् प्रवतबलाांिे वितरण; ज्या विभागात दांडगोल छेदाांिरील 
कातथवनक प्रवतबले जिळजिळ िालुकेच्या कातथवनक विरोधाइतकी असतात तो विभाग उजिीकडील 

आकृतीत रेखाांवकत केला आहे; (आ) ख खोलीिरील आडव्या छेदािर अस्स्तत्िात असणाऱ्या वत्रज्यावदक, 
पवरघीय आवण उभ्या वदशतेील लां बवदक् प्रवतबले (ಲत्र, ಲಠ आवण ಲख) याांिे आसन्नमानाने दाखविलेले 
वितरण, (इ) दांडगोल छेदािी वत्रज्या आवण स्प ನ िे सरासरी मूल्य याांमधील सांबांध. या छेदािरील ख 

खोलीच्या िरील फलरूप प्रवतबले आवण वत्रज्येिी वदशा याांमधील कोन म्हणजे ನ कोन होय. 
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आकृती ६१ आ मध्ये भा हा दाब रेखाांवकत के्षत्राने दाखविला आहे. व आवण भा या बलाांतील फरक 
आकृती ६१ अ मधील भन या दांडगोलाकृती पृष्ठािर कारक असणाऱ्या कातथवनक प्रवतबलाांच्यािारे तोलला 
गेला पावहजे. पढुील विििेनािरून हे वदसून येईल की, दांडगोलाकृती छेदािरील वत्रज्यावदक् 
प्रवतबलाांतील िाढीिा िगे भपूृष्ठापासून खोली िाढेल, तसा कमी होत जातो. आकृती ६१ अ मधील भर या 
दाब-रेिेच्या िक्रतेिरून हे वदसून येते. म्हणून भन या दांडगोलाकृती छेदािर कारक असणाऱ्या वत्रज्यावदक् 
दाबािे सरासरी मूल्य पुढील दोन मूल्याांच्या दरम्यान असते; पवहले ಲत्र म्हणजे ख खोलीिर घेतलेल्या 
छेदािरील लां बवदक् दाब आवण दुसरे ½·ಲत्र म्हणजे सरासरी लां बवदक् दाब. हे दुसरे मूल्य, खोलीच्या सरळ 
प्रमाणात दाब िाढतो या गृहीतािर आधावरत आहे. दांडगोलाकृती छेदािरील तदनुिांवगक कस हा सरासरी 
कातथवनक विरोध ಲत्र स्प ಖ₂ आवण ½·ಲत्र स्प ನ याांच्या दरम्यान असतो. खालील विििेनात आपण कस 
साठी या दोहोंपकैी लहान असणारे पुढील मूल्य घेऊ. 
 

कस = १ 
ಲत्र स्प ಖ₂ [५] २ 

 
त्यामुळे होणारी िूक सुरवक्षततेत भर टाकणारी असते. 

 
समतोलािी अिस्र्ा वटकिनू धरण्यासाठी जर कातथवनक विरोधािा काही अांशि परेुसा असेल, तर 

भन िरील सरासरी कातथवनक प्रवतबल ½·ಲत्रस्प ನ इतके असते. येरे् स्प ನ हे पद स्प ಖ₂ पेक्षा लहान आहे. 
भन िरील एकूण कातथवनक बल व आवण भा या बलाांच्या फरकाइतके असाि,े या लक्षणािरून स्प ನ िे मूल्य 
ठरविता येते. म्हणजेि 
 

व − भा = π (त्र² − त्र²₀) घख − त्र २π·त्र·ಲख·dत्र = २ त्रख १ 
ಲत्र स्पನ 

∫ २ 
 त्र₀    
 
हे समीकरण आवण समी॰ ४ ई एकत्र वििारात घेऊन आवण 
 
 त्र 

= छ आवण म = 
ಲत्र₀ [६ अ] 

 त्र₀ घत्र₀ 
 
अशी मूल्ये वनयुक्त करून आपल्याला पुढील मूल्य प्राप्त होते. 
 
 

स्प ನ = छ² − १ − २अ · त्र₀ · छअ+¹ − १ [६ आ] मछअ अ + १ ख छअ 
 
स्प ನ िे मूल्य महत्तम असताना वमळणारे छ₁ हे मूल्य पुढील अटीिी पूतथता करून वमळते. 
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 dस्प ನ = ० 
 

 dछ  
 
म साठी हे समीकरण सोडिनू आपणाांस पुढील मूल्य प्राप्त होते. 
 

म = ख · अ + १ · अ − (अ − २) छ²₁ [७] त्र₀ २ अ अ + छ₁ अ+¹ 
 
ನ हा कोन म्हणजे दांडगोलाकृती छेदािरील फलरूप प्रवतबल आवण तदनुिांवगक लां बवदक् प्रवतबल 

ಲत्र याांतील कोन होय. ಖ₁ या कोनािे मूल्य वदलेले असेल, तर आकृती ६० ई मधील मोह रच्या 
रेखाकृतीनुसार ನ िे महत्तम मूल्य ಖ₂ असते. समी॰ ६ आ मध्ये छ ऐिजी छ₁ आवण स्पನ ऐिजी स्पಖ₂ 
वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरण वमळते. 
 

स्पಖ₂ = छ₁² − १ − २अ · त्र₀ · छ₁अ + ¹ − १ [८] मछ₁अ अ + १ ख छ₁अ 
 

ख = ० असल्यास त्याच्यासह छ₁ = १ असल्याविना समीकरण ८ िी पूतथता होत नाही. तेव्हा 
 

ख = ०, छ₁ = १ आवण म = ख [९] अत्र₀ 
 
असले पावहजे. ख िे मूल्य िाढत जाते, तसे छ₁ आवण म ही दोन्हीही िाढत जातात. ख = ∞ असल्यास 
समी॰ ८ िरून आपल्याला पढुील मूल्य वमळते. 
 

म = 
छ₁² − १  
छ₁अस्प ಖ₂  

 
समीकरण ७ मध्ये हे मूल्य वनयुक्त करून आवण छ₁साठी ते सोडिनू आपल्याला पुढील मूल्य वमळते. 
 

छ₁ = √ अ  
अ − २  

 
म्हणून 

ख = ∞, छ₁ = √ 
अ 

आवण म = 
२ (अ − २) (अ − २)/² 

[१०] अ − २ अ अ/² स्प ಖ₂  
 
िरील समीकरणातील अ िे मूल्य स्प²(४५° + ಖ₁/२) (समी॰ २) इतके आहे. ಖ₁ िे मूल्य ज्ञात 

असेल, तर आकृती ६० ई मध्ये दाखविल्याप्रमाणे मोह रच्या रेखाकृतीच्या साहाय्याने ಖ₂ िे मूल्य ठरविता 
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येते. आकृती ६२ अ मध्ये ಖ − ಖ₁ आवण ಖ₁ तसेि ಖ₂ याांतील सांबांध दाखविला आहे. तुटक आलेखाच्या 
िळेी ಖ = ३०° आहे आवण सलग आलेखाच्या िळेी ಖ = ४०° आहे. आकृती ६२ आ मध्ये ಖ − ಖ₁ (भजुा) 
आवण म (कोटी) याांतील सांबांध दाखविला आहे. ही दोन्ही मूल्ये समी॰ १० िा अिलांब करून वमळविली 
आहेत. येरे्ही तुटक आलेखाच्या िळेी ಖ = ३०° आहे आवण सलग आलेखाच्या िळेी ಖ = ४०° आहे. ಖ₁ 
= ಖ म्हणजेि ಖ − ಖ₁ = ० असल्यास ಖ₂ िे मूल्य शनू्य होते. त्यािरून ख = ∞ (समी॰ १) असल्यास म िे 
मूल्यही अनांत होते. अनन्तमलू्य खोलीिर कूप-कभतीिर कारक असणारा वत्रज्यावदक् दाब ಲत्र₀ हा अनांत 
मूल्याहून लहान असेल, तर भोितालिी िालुका कूपाच्या वदशनेे वििवलत होऊ लागते. या प्रवक्रयेत 
दांडगोलाकृती छेदािर कातथवनक प्रवतबले वनमाण होतात आवण या छेदािर कारक असणारी वत्रज्यावदक् 
प्रवतबले ಲत्र (आकृती ६० आ) यापढेु प्रधान प्रवतबले राहात नाहीत. कातथवनक प्रवतबले जशी िाढत जातात, 
तसे ಖ₁ या कोनािे मूल्य कमी होते; ಖ₂ हा कोन िाढत जातो आवण म = ಲत्र₀ /घ त्र॰ िे मूल्य कमी होते 
(आकृती ६२ आ पाहा). अर्ाति उपरोक्त वििलन रोखण्यासाठी आिश्यक असणारा ಲत्र₀ = घ त्र॰ म हा 
वत्रज्यावदक् दाबसुद्धा कमी होतो. ಖ₁ साधारणपणे ಖ − ५° इतका होताक्षणीि या दाबािे मूल्य लघुतम 
होते. कूपाच्या शजेारी नम्य समतोलािी अिस्र्ा वटकिनू धरण्यासाठी लागणारा वत्रज्यावदक् दाब ಲत्र₀ 
आपणाांस शोधाियािा होता; तोि हा लघुतम दाब होय. आकृती ६२ अ प्रमाणे ಖ₁ = ಖ − ५° या मूल्यास 
अनुिांवगक असणारे ಲ₂ िे मूल्य स्रू्लमानाने ಖ − ५° इतकेि आहे. ಖ िे मूल्य ३०° ते ४०° च्या दरम्यान 
असेल, तर ಖ₁ = ಖ − ५° असताना ಕ हा कोन (आकृती ६० अ मधील ಲ₃ या लघुतम, प्रधान प्रवतबलाच्या 
वदशिेा कोन) सुमारे १५° इतका असतो. 
 

 
आकृिी ६२ (अ) आकृती ६० (ई) मधील मोह रच्या रेखाकृतीतील ಖ₁ आवण ಖ₂ या कोनाांिी मूल्ये आवण ಖ 
− ಖ₁ याांतील सांबांध. (आ) ख = ∞ असताना म = ಖत्र₀ / घत्र₀ च्या मूल्यािर पडणारा ಖ − ಖ₁ िा प्रभाि. 
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(इ) ಖ = ४०° असताना, म आवण गाधता−गुणोत्तर ख/त्र₀ याांतील सांबांध. (ई) ख = ∞ असताना म = ಲत्र 
/घत्र₀ आवण ಖ याांमधील सांबांध. 

 
तेव्हा ಖ िे मूल्य ३०° ते ४०° याांमध्ये असताना कूपािी कभत कोसळण्यास प्रवतबांध करण्यासाठी 

आिश्यक असणारा कोणत्याही खोलीिरील ಲत्र₀ = घत्र₀म हा लघुतम, वत्रज्यावदक् दाब समी॰ ७ ि ८ 
तसेि पुढील मूल्ये याांच्या साहाय्याने गवणतवसद्ध करता येतो. 
 

ಖ₁ = ಖ₂ = ಖ − ५° [११] 
 
ಖ च्या मूल्याच्या उपरोक्त मयादा म्हणजे िालुकेच्या अांतगथत घिथणकोनािी दोन टोकाांिी मूल्ये 

आहेत. ಖ = ४०° (ಖ₁ = ४०° − ५ = ३५°) असताना ख/त्र₀ [समी॰ ८ सोडविण्यासाठी स्पಖ₂ − स्पಖ₁ = स्प ३५° गृहीत 
धरून ि त्याि समीकरणाच्या साहाय्याने छ₁ च्या वनरवनराळ्या मूल्याांसाठी म िी मूल्ये गवणतवसद्ध करून आवण समी॰ ७ च्या साहाय्याने ख/त्र₀ िी 
तदनुिांवगक मूल्ये गवणतवसद्ध करून या कोष्टकातील मूल्ये वमळविली आहेत.] बदलत गेल्यास वमळणारी म आवण छ₁ या पदाांिी 
मूल्ये पुढील कोष्टकात वदली आहेत. 
 
ख/त्र॰ ० ३·१ ८·३ ११·८ १८·२ २९·४ ७६·०० ∞ 

म = ಲत्र॰  
० ०·२३ ०·३० ०·३३ ०·३५ ०·३६ ०·३७ ०·३९८ 

घत्र॰  
छ₁  १ १·३ १·३८ १·४० १·४२ १·४४ १·४६ १·४७२ 

 
आकृती ६२ इ मध्ये, भजुाांनी ख/त्र॰ िी मूल्ये ि सलग आलेखाच्या कोटींनी तदनुिांवगक म िी मूल्ये 

आवण तुटक आलेखाच्या कोटींनी छ₁ िी मूल्ये दाखविली आहेत. ख/त्र॰ िे मूल्य िाढते तसे दोन्ही आलेख 
आडव्या वदशनेे अनुक्रमे ०·३९८ आवण १·४७२ या मूल्याांप्रत असांपाती पद्धतीने जातात. तसेि कूपाच्या 
कभतीिरील मवृत्तकादाब ८त्र₀ (व्यासाच्या िौपट) पेक्षा अवधक असलेल्या खोलीनांतर फारि सािकाश 
िाढतो. कूप-कभतीिा पाश्वीय आधार कोसळणार असेल, तर ज्या भागातील िालुका अधस् वदशनेे खिते 
त्यािी वत्रज्या छ₁त्र₀ मानल्यास ती कूपाच्या वत्रज्येच्या सुमारे १·५ पट असते. 

 
ಖ िे कोणतेही मूल्य घेऊन असे आलेख काढता येतील. अशा आलेखाांच्या साहाय्याने 

कूपकभतीिरील मृवत्तकादाब त्िवरत वमळू शकतो. समजा, आपल्याला २त्र₀ = २० फूट व्यासािा 
दांडगोलाकृती कूप िालुकार्रात खणाियािा आहे. या िालुकेिी घनता दर घनफुटास घ = ११० पौंड 
आहे आवण भपूृष्ठापासून ख = १०० फूट या खोलीिर कूपकभतीिर येणारा मवृत्तकादाब आता आपल्याला 
ठरिाियािा आहे. ख/त्र₀ = १०० / १० = १० आहे, तेव्हा आकृती ६२ इ िरून आपल्याला म = ०·३१५ 
वमळतो. 
 

म = ಲत्र₀ = ०·३१५ = ಲत्र₀  
घ त्र₀ ११० × १०  

 
आहे; म्हणून १०० फूट खोलीिर कूपकभतीच्या एकाांक के्षत्रािर कारक असणारा दाब पढुीलप्रमाणे असेल. 
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ಲत्र₀ = ०·३१५ × ११० × १० = ३४५ पौंड / िौ. फू. 
 
आकृती ६२ इ मध्ये ख/त्र₀ = १० या मलू्याला अनुिांवगक असे छ₁ िे मलू्य १·३९ आहे. तेव्हा 

दांडगोलाकृती छेदािरील कातथवनक प्रवतबले आवण लांबवदक् प्रवतबले याांतील गुणोत्तरािे मूल्य कूपाच्या 
मध्यरेिेपासून छ₁त्र₀ = १४ फूट अांतरािर म्हणजेि कूपकभतीपासून ४ फूट अांतरािर महत्तम असेल. छ₁त्र₀ 
िी मूल्ये आवण खोलीिे मूल्य याांिा सांबांध आलेखाने दाखि ू गेल्यास आपल्याला घुमटाकृती पृष्ठ वमळते. 
आकृती ६१ अ च्या उजव्या बाजूला या पृष्ठािा अक्ष पफ या रेिेने दाखविला आहे. या पृष्ठाच्या िर रेखाांवकत 
के्षत्राने दाखविलेल्या भागात दांडगोलाकृती छेदािर कारक असणारा िालुकेिा कातथवनक विरोध पूणथपणे 
वक्रयाशील आहे. या भागाच्या पलीकडे दांडगोलाकृती छेदाांिरील कातथवनक प्रवतबलाांिे मूल्य त्याच्या 
महत्तम मूल्यापासून त्िरेने कमी होत जाते. 

 
कूप जर पूणथपणे भजूलपातळीखाली असेल, आवण तो व्यिस्स्र्तपणे जलाभेद्य केलेला असेल, तर 

सांपूणथ जलदाब आवण िालुकादाब याांच्या बेरजेइतका दाब कभतीिर पडतो. भजूलपातळीखाली १०० फूट 
खोलीिर जलदाब १०० × ६२·५ = ६२५० पौंड /िौ. फू. इतका असतो. िालुकादाब ठरविण्यासाठी 
आपल्याला उपरोक्त समीकरणामध्ये घ ऐिजी घ’ ही वनमवित घनता आदेवशत करािी लागेल. घ’ = ७० 
पौंड गृहीत धरून आपल्याला हा दाब पढुीलप्रमाणे वमळतो. 
 

ಲत्र₀ = ०·३१५ × ७० × १० = २२१ पौंड/िौ. फू. 
 
हा दाब जलदाबाच्या तुलनेने क्षुल्लक आहे. 

समी॰ १० िरून वमळणारा ख = ∞ या पवरस्स्र्तीतील ಖ (िालुकेिा अांतगथत घिथणकोन) आवण म 
= ಲत्र₀/घत्र₀ याांतील सांबांध आकृती ६२ ई मध्ये दाखविला आहे. या पवरस्स्र्तीतील ಲत्र₀ िे मूल्य म्हणजे 
विवशष्ट िाळूमध्ये, विवशष्ट व्यासाच्या कूपकभतीिर येणाऱ्या एकाांक के्षत्रस्र् दाबािे महत्तम मूल्य होय. 

 
आकृती ६२ इ िरून असे वदसते की, ಖ = ४०° आवण ख/त्र₀ = ∞ असताना छ₁ या गुणोत्तरािे 

मूल्य १·४७ इतके असते. ಖ = ३०° असल्यास समी॰ १० िरून छ₁ = २·३० असे मूल्य वमळते. या 
मूल्याांिरून असे वदसते की, ज्या विभागामध्ये दांडगोलाकृती छेदाांिरील कातथवनक विरोध पूणथतया 
वक्रयाशील असतो, त्यािी रुां दी फारि र्ोडी असते. म्हणूनि कूपतळाच्या पवरसरात असणारी काहीशी 
िगेळी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आपण दुलथ वक्षली, ते योग्यि होते. कूपतळापासून िर र्ोड्याि अांतरािरिी 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती व्यिहारतः नेहमीप्रमाणेि असली पावहजे. 

 
मागील गवणतात्मक कृतीतून वमळणारी फवलते आवण िालुकेतील कूपाांच्या अस्तरािर येणारे 

प्रत्यक्षातील दाब याांत काही विसांिाद असल्यािा पुरािा अद्याप तरी वमळालेला नाही. ही िस्तुस्स्र्ती बहुधा 
असे दाखविते की, कूपखननाच्या रूढ पद्धतींमध्ये खोदकामािी प्रगती होत असतानाि िालुकेतील 
कातथवनक विरोध पूणथपणे कायास्न्ित होत असतो. तसेि िरील गवणतात्मक कृतीतून वमळणाऱ्या 
फलवनष्ट्पत्तीनुसार असे म्हणता येईल की, िालुकेत खणलेल्या कूपाच्या अस्तरािर येणारा दाब खोली 
िाढेल त्याप्रमाणे एक वनवित आवण सापेक्षतः लहान असणाऱ्या मूल्याप्रत जातो. 
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७५. णचक्कि मृणिकेिील कूपाचं्या बभिीिरील दाब : 
मागील पवरच्छेदात िर्मणलेली गवणतात्मक कृती वकरकोळ फेरफार करून विक्कण मृवत्तकेतील कूपाांच्या 
कभतीिर येणारा मवृत्तकादाब ठरविण्यासाठीही लागू करणे शक्य होते. परांतु त्या दृष्टीने या समस्येिा अभ्यास 
केला असता, असे वदसून आले की, तसे करण्यामुळे होणाऱ्या िकुा फार मोठ्या असण्यािा सांभि आहे. 
प्रवतबलाांिी तीव्रता आवण त्याांिे वितरण याांिर पडणारा कूपतळाखालील मवृत्तकेिा प्रभाि मूलतः या िुकाांना 
कारणीभतू होतो. कूपािी खोली अनन्त आहे असे गहृीत धरून मागील पवरच्छेदातील वसद्धाांत माांडलेला 
आहे. कूपािी खोली पवरवमत मूल्यािी असेल, तर कूपतळाच्या पवरसरातील मृवत्तकेमुळे वनमाण होणाऱ्या 
वत्रज्यावदक् दाबािा अांश कूपतळाखाली स्स्र्त असलेल्या मवृत्तकेिर कातथवनक प्रवतबलाांच्यािारे सांक्रवमत 
होतो. या दाब-सांक्रमणामुळे तळाच्या िर विवशष्ट उांिीपयंत–ही उांिी स्रू्लमानाने नम्य समतोलािस्रे्त 
असणाऱ्या विभागाच्या रुां दीइतकी असते–कभतीिरील दाबात होणारी घट फार महत्त्िािी असते. कूप 
िालुकेत घेतलेला असेल, तर या विभागािी रुां दी फार र्ोडी असते; म्हणून तळापासून र्ोड्याि अांतरािर 
कूपाच्या कभतीिरील दाब व्यिहारतः अनन्त खोलीच्या कूपाच्या कभतीिरील दाबाइतकाि असतो. याउलट, 
विक्कण मवृत्तकेत कूपाच्या तळाजिळ नम्य समतोलािस्रे्तील विभागािी रुां दी स्रू्लमानाने कूपाच्या 
खोलीइतकीि असते. म्हणनू िर िर्मणलेल्या दाबसांक्रमणामुळे मृवत्तकादाबात होणारी घट कूप-खोलीच्या 
अवधकाांश भागापयंत पसरते. या प्रभािामुळे, विक्कण मृवत्तकेत घेतलेल्या पवरवमत खोलीच्या कूपाच्या 
कभतीिर येणारा प्रत्यक्षातील मृवत्तकादाब गवणतात्मक कृतीतून वमळणाऱ्या दाबापेक्षा पुष्ट्कळि कमी असला 
पावहजे. खरे साांगायिे, तर अशा एका गवणतात्मक कृतीतून वमळणारी दाबमूल्ये आवण के्षत्रात प्रत्यक्ष दाब 
मोजून प्राप्त झालेली मूल्ये याांिी तुलना करता असे वदसून आले की, मोजलेला दाब गवणतवसद्ध दाबाच्या 
१/२ पेक्षा कोठेही अवधक नव्हता. अवधक अिूक अशा गवणतात्मक कृती अद्याप उपलबध नाहीत. 
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प्रकरि ११ 
 

कीलकबद्ध फलकबभिी 
 
७६. व्याख्या आणि गृहीिे : 
फलककभती आवण आधारकभती याांिे कायथ सारखेि असते; परांतु आधारकभतींिे िजन घसरू पाहणाऱ्या 
मृवत्तकाखांडाच्या िजनाच्या मानाने मोठे असते, तर फलककभत म्हणजे फलकस्रू्णाांिी केिळ एक राांग 
असून वतिे िजन तुलनेने फारि र्ोडे असते. या स्रू्णाांिे खालिे टोक भमूीत ठोकलेले असते. त्याांच्यािर 
येणारा उदु्यक्त मवृत्तकादाब दोन गोष्टींनी पेलला जातो. आकृती ६३ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे माथ्यापासून 
र्ोड्या अांतरािर की या वठकाणी फलकस्रू्णाांना बाांधलेला कीलकबाहू, या दाबापैकी काही अांश घेतो आवण 
उरलेला अांश फलकस्रू्णाांच्या भमूीत रुतलेल्या भागाच्या डाव्या बाजूकडील मृवत्तकेत वनमाण होणाऱ्या 
प्रवतयोगी विरोधाने पेलला जातो. कीलकबाहू स्िस्र्ानी स्स्र्र राहािा, या हेतूने भरणामध्ये कभतीपासून 
बऱ्याि अांतरािर कीलक (ककिा खुटिा) स्र्ापलेला असतो. 

 

 
आकृिी ६३ : कीलकबद्ध फलककभत. (अ) मुक्त मृवत्तकाधार; (आ) बद्ध मवृत्तकाधार. तुटक रेिाांनी सांभाव्य 

घसरपृष्ठे दाखविली आहेत. 
 
आधारकभत आवण फलककभत याांतील दुसरा एक फरक म्हणजे फलककभतीिा लिविकपणा हा 

होय. माथ्याकडील भागािे कीलकबांधन ि तळभागाला होणारा प्रवतयोगी विरोध या गोष्टींमुळे 
फलककभतीिी िरिी आवण खालिी, अशा दोन्ही कडा बद्ध झाल्यासारख्याि असतात. त्यामुळे दाबाच्या 
रेयाखाली नमाियािे तर आडव्या वदशते िक्रता येऊनि ते शक्य होते; आवण तदनुिांवगक महत्तम वििलन 
उांिीच्या मध्यािर येते. वििलनािी ही पद्धत आवण आतापयंत मागील प्रकरणाांत िर्मणलेल्या अन्य पाश्वीय 
आधाराांिे वििलन याांत मलूतःि भेद आहे, हे यािरून स्पष्ट होईल. िालुकेतील िरामध्ये लािलेल्या 
आधारकाष्ठाांमुळे तेर्ील दरडीिे विस्र्ापन माथ्याजिळ शून्य आवण तळाकडे महत्तम, अशा प्रकारिे असते; 
आवण दाबािे आधारकाष्ठाांिरील वितरण पवरिलयाकृती म्हणता येईल असे असते. आधारकभतीिे वििलन 
साधारणपणे तळ स्िस्र्ानी राहून कलांडल्यामुळे घडते आवण उदु्यक्त दाबािे कभतीिरील वितरण स्स्र्र 
जलदाबाच्या वितरणासारखे असते. फलककभतीच्या िरच्या भागाजिळ असलेल्या मवृत्तकेिे वििलन 
उपरोक्त आधारकाष्ठाांमागील मृवत्तकेच्या वििलनासारखे, आवण खालच्या भागातील वििलन कलांडणाऱ्या 
आधारकभतीमागील भरणाच्या वििलनासारखे असते. या विरूपता-लक्षणाांमुळे फलककभतीिरील उदु्यक्त 
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दाबािे वितरण, दरडीला लािलेली आधारकाष्ठे आवण आधारकभत याांच्या बाबतीत वमळणाऱ्या वितरणाांच्या 
समन्ियाने वमळते. आकृती ६४ मधील मगथ₁य₁ या दाबके्षत्राने ते दाखविले आहे. 

 

  
आकृिी ६४ : बद्ध मवृत्तकाधाराच्या कीलकबद्ध फलक कभतीिरील उदु्यक्त मृवत्तकादाबािे वितरण; गृहीत 

धरले जाणारे (सलग रेिा) आवण प्रत्यक्षातील (तुटक रेिा). 
 

आधावरत मृवत्तकेिे कातथवनक विरोधािे सामथ्यथ सांभाव्य घसरपृष्ठािर—उदाहरणार्थ, आकृती ६३ अ 
मधील गन या पृष्ठािर—पूणथपणे कायथप्रिण होईल, इतक्या प्रमाणात फलककभतीिा मध्यभाग वििवलत 
होईल, असे एतविियक समस्याांत नेहमी गृहीत धरले जाते. वतच्या भमूीत पुरलेल्या भागािरील 
मृवत्तकादाबािी तीव्रता आवण त्यािे वितरण या दोन्ही गोष्टी फलकस्रू्णा भमूीत वकती खोलिर ठोकलेल्या 
आहेत, त्यािर अिलांबनू असतात. 

 
फलककभतीिा पूिथकल्प वसद्ध करताना आपल्याला पढुील प्रश्न सोडिाि े लागतात. भवूमगत 

भागाला पुरेसा पाश्वीय आधार नक्की वमळण्यासाठी फलकस्रू्णा वकती खोल ठोकाव्या ? कीलक-बाहूिर 
येणाऱ्या बलािी तीव्रता काय असते ? फलकस्रू्णाांिर येणाऱ्या महत्तम पवरबलािे मूल्य काय असते ? 

 
विियािी माांडणी सुबोध व्हािी यासाठी पुढील विििेन िालुकाराशीतील सरळ आवण उभ्या 

फलककभतींपुरते मयावदत केले आहे. ही िालुका आदशथ आवण समाांग आहे ि वतिे कातथवनक विरोधािे 
सामथ्यथ पुढील समीकरणाने व्यक्त होते. 
 

क = ಲ स्प ಖ ५ (२) 
 
कीलकाच्यािारे लागणारा ताण आडिा आहे; फलकस्रू्णाांिा तळ भजूलपातळीच्या िर आहे आवण 
आधावरत िालुकेिर कोणताही अवधभार नाही असे गृहीत धरले आहे. तर्ावप फलककभतीमागील मवृत्तका 
अांशतः ककिा पूणथतः वनमवित ककिा स्तरबद्ध ककिा समाकिथणगुणी असेल, तसेि कीलकबाहू वक्षवतजाशी 
कोन करीत असेल, तरीही पुढील पवरच्छेदाांत िर्मणलेल्या गवणतात्मक कृती कोणतेही मूलभतू फरक न 
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करता िापरता येतात. पाझरजन्य बलाांिा पालककभतीच्या स्र्यैािर पडणारा प्रभाि पवरच्छेद ९२ मध्ये 
िर्मणला जाईल. 
 
७७. अग्र-आधाराची लक्षिे : 
स्रू्णा फारि र्ोड्या खोलीपयंत ठोकलेल्या असतील, तर फलककभतीिे वििलन आकृती ६३ अ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे होते. हे वििलन, वजिे खालिे ग हे अग्र बद्ध नसून मुक्ताधार पद्धतीिे आहे, अशा सरळ, 
उभ्या ि स्स्र्वतस्र्ापक तुळईच्या वििलनाप्रमाणे आहे. ज्या फलककभतींना हे लक्षण लागू पडते त्याांना मुक्ि 
मृणिकाधार पद्धिीच्या फलकबभिी असे म्हणतात. याउलट, आकृती ६३ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे स्रू्णा 
बऱ्याि खोलीपयंत ठोकलेल्या असतील, तर कभतीिी तळािी कड स्िस्र्ानी बद्ध झाल्याप्रमाणे असते. 
कारण आसपासच्या िालुकेकडून होणारा विरोध फलकस्रू्णाांना त्याांच्या मळू उभ्या स्र्ानापासून 
जिळजिळ मुळीि वििवलत होऊ देत नाही. म्हणून अशा फलककभतीना बद्ध मृणिकाधार पद्धिीच्या 
फलकबभिी असे म्हणतात. पुरेशा प्रमाणात कीलकबद्ध केलेली फलककभत मुक्त मृवत्तकाधारी असेल, तर 
वतिा उच्छेद एकतर िक्रीकरणाने होऊ शकतो ककिा म₁ग या स्पशथपृष्ठाजिळील िालुकेिा गत या िक्र 
घसरपृष्ठािरून कातथवनक उच्छेद झाल्याने होऊ शकतो. तर्ावप तीि फलककभत बद्ध मृवत्तकाधारी असेल 
तर वतिा उच्छेद िक्रीकरणानेि केिळ होऊ शकतो. 
 
७८. उदु्यक्ि मृणिकादाबाचे फलकबभिीिरील णििरि : 
पवरच्छेद ७६ मध्ये िर्मणलेल्या सीमास्र् विरूपता-लक्षणाांमुळे उदु्यक्त मृवत्तकादाबािे फलककभतीिरील 
वितरण जलदाब-वितरणाप्रमाणे असू शकत नाही. सैद्धास्न्तक सांशोधनातील फवलते (शोएनिलेर १९२९, 
ओह दे १९३८) आवण अनुभि या दोहोंिरून असे वदसते की, हे वितरण आकृती ६४ मध्ये मय₁थ₁ या तुटक 
िक्र रेिेने दाखविल्याप्रमाणे असते. तसेि सैद्धास्न्तक फवलते आवण अनुभि या दोहोंिरून हेही माहीत आहे 
की, फलककभतीिरील एकूण उदु्यक्त मवृत्तकादाब स्रू्लमानाने आधारकभतीच्या बाबतीत कूलोम पद्धतीने 
वमळणाऱ्या दाबाइतका असतो. हा दाब समीकरण २३ (१) ते ठरविता येतो. परांतु दाबािे वितरण 
ठरविण्यासाठी शोधलेल्या कृतींत मृवत्तकेच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िगुणािा वििार केला जात नाही. हा 
महत्त्िािा घटक दुलथ वक्षल्यामुळे होणाऱ्या िुकीिे गाांभीयथ अद्याप तरी अज्ञाति आहे. एिढेि नव्हे तर या 
कृतींतील अिडांबरामुळे त्याांत आधारभतू मानलेली अनेकविध स्िैर गृहीते अांधारात राहतात आवण 
वमळणाऱ्या फवलताांच्या विश्वासाहथतेविियी असमर्थनीय असा आत्मविश्वास वनमाण होतो. तेव्हा या 
विियाच्या ज्ञानात आणखी भर पडेपयंत, हे वितरण जलदाब-वितरणाप्रमाणे नसते या गोष्टीिा प₀ या 
पवरबलाच्या महत्तम मूल्यािर काय प्रभाि पडतो, यािा अांदाज मृवत्तकादाबाविियीच्या आपल्या व्यािहावरक 
ज्ञानाच्या आधारे केिळ करािा, असे ग्रांर्कत्यास सुििािसेे िाटते. पढुील उपपवरच्छेदात यािे वििरण 
केले आहे. 
 

एका बद्ध मवृत्तकाधारी फलककभतीिा उभा छेद आकृती ६४ मध्ये दाखविला आहे. ग या कबदूच्या 
खाली फलककभतीिे पाश्वीय वििलन क्षलु्लक आहे. त्याच्या िरच्या भागात फलककभतीच्या उजिीकडील 
पृष्ठािर उदु्यक्त मवृत्तकादाब कारक आहे. त्यािे फलककभतीिरील वितरण बऱ्याि प्रमाणात आधावरत 
मृवत्तकेच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िगुणािर अिलांबनू असते. मृवत्तकाराशी जर बारीक-कणयुक्त आवण जलसावधत 
पद्धतीने बाांधल्यामुळे द्रिसदृश अिस्रे्त असेल, तर दाबवितरण स्स्र्रजलदाबवितरणासारखे म्हणजेि, 
आकृतीतील मगथ या वत्रकोणासारखे असते. अर्ाति तसे वितरण गृहीत धरून गवणतवसद्ध केलेले 
पवरबलािे महत्तम मूल्य प॰ आवण प्रत्यक्षातील महत्तम मूल्य जिळजिळ सारखीि असतात. याउलट, 
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फलकवभतीच्या मागे, या प्रकरणात गृहीत धरल्याप्रमाणे, स्िच्छ िालुकाराशी असेल, तर पाश्वीय दाबािे 
वितरण मय₁थ₁ग या दाबके्षत्राने दाखविल्याप्रमाणे असते; आवण प्रत्यक्षात स्रू्णाांमध्ये वनर्ममल्या जाणाऱ्या 
पवरबलािे प हे महत्तम मूल्य जलदाबासारखे वितरण गृहीत धरून ठरविलेल्या प₀ या महत्तम मूल्याच्या 
वनम्म्यापेक्षा अवधक नसते. 
 
७९. सियसामान्य कृिी : 
पूिथकल्पाांच्या रूट पद्धतींमध्ये (लोहमेयेर १९३०, बलूम १९३०) फलककभतीिरील उदु्यक्तदाबािे वितरण 
जलदाबासारखे नसते, या गोष्टीकडे दुलथक्ष केलेले आहे. त्यामुळे फलकस्रू्णाांतील पवरबलािे गवणतवसद्ध 
मूल्य हे प्रत्यक्षातील मूल्यापेक्षा फारि अवधक असते. िरील पवरच्छेदात हे स्पष्ट केले आहेि. याउलट, 
फलककभत भमूीत वकती खोल नेली असता पुरेसा पाश्वीय आधार वमळेल, या गोष्टीिर मात्र दाबवितरण-
पद्धतीिा फारसा प्रभाि पडत नाही. त्यामुळे या खोलीिे मूल्य रूढ पद्धतींिा अिलांब करून ठरविले असता 
फारशी िूक होत नाही. 
 

उपरोक्त सिथसामान्य प्ररे्िा अिलांब करून फलककभतीच्या पृष्ठािरील उदु्यक्त मृवत्तकादाबािा 
दउल हा आडिा घटक पुढील समीकरणाने वमळतो असे गहृीत धरले जाईल. 
 

दउल = घ ख मृउ १५ (१) 
 
येरे् मृउ हा उदु्यक्त मृवत्तकादाबािा गुणाांक आहे. भमूीत पुरलेल्या भागािरील दप्रल या प्रवतयोगी दाबाच्या 
आडव्या घटकािे मूल्य पुढीलप्रमाणे धरले जाते. 
 

दप्रल = घ ख’ मृप्र १५ (३) 
 
येरे् मृप्र हा प्रवतयोगी मवृत्तकादाबािा गुणाांक असून ख’ ही पुरलेल्या भागािी खालच्या भपूृष्ठापासून 
मोजलेली खोली आहे. मृउ आवण मृप्र याांिी मूल्ये ठरविण्याच्या पद्धतींिे विििेन अनुक्रमे प्रकरण ६ ि ७ मध्ये 
केले आहे. ही मूल्ये अांतगथत घिथणकोन ಖ ि कभत घिथणकोन ಕ याांिर अिलांबनू असतात. समस्येतील 
पवरस्स्र्तीनुसार ಕ िे मूल्य वनिडले पावहजे. फलककभतीिर कारक असणाऱ्या बाह्य बलाांच्या तुलनेत वतिे 
िजन दुलथ वक्षण्याइतके कमी असल्यामुळे प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा घिथणजन्य घटक उदु्यक्त 
मृवत्तकादाबाच्या तसल्याि घटकापेक्षा फारसा मोठा असत नाही. ಕ = ० असल्यास मृउ आवण मृप्र याांिी मूल्ये 
अनुक्रमे पुढे वदलेल्या रॅन वकन मूल्याांइतकीि होतात.  
 

मृउ = स्प² (४५° − ಖ/२) = १ /ण १५ (२) 
 
आवण 
 

मृप्र = स्प² (४५° + ಖ /२) = ण १५ (४) 
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८०. मुक्ि मृणिकाधारी फलकबभिी : 
एका मुक्त मवृत्तकाधारी फलककभतीिा छेद आकृती ६५ मध्ये दाखविला आहे. वतच्या उजव्या बाजूच्या 
पृष्ठािरील उदु्यक्त मवृत्तकादाबािे वितरण जलदाबासारखे गृहीत धरले आहे. मफफउ या वत्रकोणी 
दाबके्षत्राने हे वितरण दाखविले आहे. फलकस्रू्णाांिी ड ही भवूमगत खोली वनवित करण्यािी रीत अशी : 
ही खोली अशी असािी की, फलककभतीला आधार देण्यासाठी आिश्यक असणाऱ्या प्रवतयोगी विरोधािे 
मूल्य प्रवतयोगी मवृत्तकादाब × १/सु या मयादेपेक्षा अवधक नसाि.े आकृती ६५ मध्ये म₁फफप्र या वत्रकोणाकृती 
दाबके्षत्राने प्रवतयोगी मृवत्तकादाब दाखविला आहे. आवण सु म्हणजे फलककभतीच्या तळाकडील भागाच्या 
उच्छेदाच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक आहे. 

 

 
आकृिी ६५ : (अ) अग्रािा आधारमुक्त असल्यास फलक कभतीच्या भवूमगत भागािर येणाऱ्या प्रवतयोगी 
मृवत्तकादाबाच्या वितरणाबाबतिी विविध गृहीते. (आ) अशा फलक कभतीिर कारक होणाऱ्या बलाांच्या 

बाबतीतील रूढ गृहीते. 
 
फ₁ग₁, फ₂ग₂ आवण फ₃ग₃, (आकृती ६५ अ) या रेिा म्हणजे म₁फफप्र, या एकूण प्रवतयोगी दाबािा 

जो अांश कायथप्रिण होतो, त्यािे वनरवनराळ्या मताांनुसार येणारे के्षत्र दाखविणाऱ्या रेिा आहेत. बहुतेक 
सांशोधक ग₁फ₁ ही उभी रेिा पत्करतात; कारण त्यामुळे पढुील गवणत सोपे होते (के्र. १९३६). 

 
कायथप्रिृत्त होणारा प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा अांश म₁ग₁फ₁फ (आकृती ६५ अ) या समलांब 

िौकानाने वदला जातो, असे गृहीत धरून फलककभतीिर कारक असणारी बले आकृती ६५ आ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे माांडता येतील. समजा, 
 

दाउल = (ि + ड)² घमउृ = उदु्यक्त मृवत्तकादाबािा आडिा घटक; २ 
 

दाप्रका =  
१ दाप्रल =  

१ · ड² · घमपृ्र = प्रवतयोगी मवृत्तकादाबाच्या आडव्या घटकािा कायथप्रिृत्त भाग; सु सु २ 
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स्प ಕ = कभतघिथणािा गुणाांक; 
 
तकी = फलककभतीच्या एकाांक लाांबीत असणाऱ्या कीलक-बाहूतील ताण; 
 
भा = कभतीच्या तळापैकी दर एकाांक लाांबीिर मृवत्तकेकडून येणारी उध्िथवदक् प्रवतवक्रया 
 
ड₀ = म₁ग₁फ₁फ या दाबके्षत्राच्या गुरुत्िमध्यािी स्रू्णेच्या तळापासून मोजलेली उांिी. 
 

या सिथ रिनेिा समतोल साधाियािा असेल, तर कभतीिरील उभ्या ि आडव्या बल-घटकाांिी 
बेरीज आवण कोणत्याही—उदाहरणार्थ, की—कबदूभोिती घेतलेल्या पवरबलाांिी बरेीज, या सिांिी मूल्ये 
शून्य असली पावहजेत. म्हणनू, 
 

दाउलस्पಕउ − दाप्रकास्पಕप्र − भा = ० [१ अ] 
 

तकी + दाप्रका − दाउल = ० [१आ] 
 
आवण 
 

दाउल [ २ (ि + ड) − ि₁ ] − दाप्रका (ि + ड − ि₁ − ड₀) = ॰ [१ इ] ३ 
 
फलकस्रू्णाांिी भमूीत पुरलेली खोली, ड आवण कीलकबाहूतील ताण, तकी, याांिी मूल्ये समी. १ 

आ ि १ इ सोडिनू वमळतात. सुरवक्षतताांकािे मूल्य सु = २ असाि,े असा नेहमीिा प्रघात आहे. समीकरण १ 
अ मधील भा या मृवत्तकेच्या प्रवतवक्रयेच्या महते्तविियी काहीि मावहती उपलबध नाही. परांतु मृउ आवण मृप्रका 
याांच्या मूल्याांिर या प्रवतवक्रयेिा बराि प्रभाि पडतो असे वदसते. भा = ० धरून समीकरण १ अ िी पूतथता 
कराियािी असल्यास कभतघिथण–कोनािे मूल्य प्रवतयोगी दाबाच्या िळेी जास्त ि उदु्यक्त दाबाच्या िळेी 
कमी असले पावहजे; ककिा दोन्ही िळेा ते शून्य असले पावहजे. भा = ० गृहीत धरण्यामुळे होणारी िकू 
सुरवक्षततेच्या बाजूने व्हािी, या उदे्दशाने पुष्ट्कळिळेा ಕ = ० गृहीत धरले जाते. फलककभत उभी असेल, तर 
या गृहीतानुसार मृवत्तकादाबािी कूलोमप्रणीत मूल्ये आवण रॅन वकन प्रणीत मूल्ये सारखीि होतात. 
रॅन वकन प्रणीत मूल्ये समीकरणे १५ (२) आवण १५ (४) याांिा अिलांब करून वमळतात. 
 
८१. बद्ध मृणिकाधारी फलकबभिी : 
अशा कभतीिा छेद आ. ६६ मध्ये दाखविला आहे. स्स्र्वतस्र्ापक रेिेिा आकार आ. ६६ अ मध्ये तुटक रेिेने 
दाखविल्याप्रमाणे होईल, इतक्या खोलीपयंत स्रू्णा ठोकलेल्या असतील, तर फलककभतीच्या तळािी कड 
बद्ध आहे, असे गृहीत धरता येते. या रेिेिा नागमोडी (ऽ) आकार हा फलकस्रू्णाांिा लिविकपणा आवण 
खोलपयंत पुरलेली लाांबी या दोहोंिा सांयुक्त पवरणाम आहे. उदु्यक्त मृवत्तकादाबामुळे कीलकताणािे स्र्ान 
आवण मृवत्तकाधारािे स्र्ान याांमधील लाांबीत िक्रता येते आवण फलककभतीिे वििलन डाव्या बाजूस होते. 
पवरणामी रिनेिा समतोल राखण्यास पुरेसा होणारा प्रवतयोगी मृवत्तकादाब, म₁फ पैकी म₁ग या िरच्या 
भागाजिळील िालुकेत कायथप्रिण होतो. 
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आकृिी ६६ : मृवत्तकाधारी फलककभतीच्या दोन्ही बाजूांिर येणाऱ्या आडव्या दाबािे वितरण (अ) खरे (आ) 

गृहीत धरलेले 
 

आकृती ६६ अ मध्ये तुटक रेिेने दाखविल्याप्रमाणे याउलट, म₁ आवण फ मध्ये पडणाऱ्या ग या 
कबदूनांतर खाली स्रू्णाांना मळू स्र्ानाच्या उजिीकडे िक्रता आली पावहजे. कारण फलकस्रू्णाांिी लाांबी 
भरपूर असेल, तर स्स्र्वतस्र्ापक रेिा शिेटी मअ या सरळ उभ्या रेिेशी एकरूप होते. मअ शी असांपाती 
पद्धतीने एकरूप व्हाियािे, तर स्स्र्वतस्र्ापक रेिा आळीपाळीने उजिीकडे ि डािीकडे िक्र झाली पावहजे 
ि हळूहळू खोली िाढेल, त्याप्रमाणे मूळ स्र्ानापासूनिे वििलन कमीकमी होत शिेटी नाहीसे झाले 
पावहजे. स्स्र्वतस्र्ापक रेिेिे मूळ स्र्ानापासूनिे वििलन डािीकडे झाले की, स्रू्णाांच्या डाव्या बाजूिर 
प्रवतयोगी मृवत्तकादाब कायथप्रिृत्त होतो, आवण उजव्या बाजूस उदु्यक्त मवृत्तकादाब कारक होतो. वििलन 
जेव्हा उजव्या बाजूस होते, तेव्हा याच्या उलट पवरस्स्र्ती वनमाण होते. पृष्ठभागापासून वनरवनराळ्या 
खोलीिर येणाऱ्या मृवत्तकादाबाच्या मूल्याांच्या परम मयादा ठरविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे उपपत्ती माांडली 
जाते. फलककभतीच्या उजव्या बाजूिर येणाऱ्या मवृत्तकादाबािे लघुतम मूल्य म्हणजे उदु्यक्त मृवत्तकादाब 
हेि असणार. या दाबािा आडिा घटक मअमउृ (आकृती ६६ अ) या दाबके्षत्राने दाखविला जातो. भमूीत 
पुरलेल्या म₁फ या भागामुळे लगतच्या मृवत्तकेिर पडणारा दाब कोणत्याही स्र्ानी प्रवतयोगी दाबाच्या दप्रल 
या आडव्या घटकाला सु या सुरवक्षतताांकाने भागून वमळणाऱ्या मूल्यापेक्षा अवधक असू शकणार नाही. म₁ 
पासून मोजलेल्या ख’ या कोणत्याही खोलीिरील दाब पढुीलप्रमाणे असेल. 
 

दप्रल = घख’मृप्र 
 
येरे् मृप्र हा प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा गुणाांक आहे. स्र्ैयािी अट पुरी व्हाियािी म्हणजे आडव्या 

वदशतेील दाबािे मूल्य पढुील मूल्यापेक्षा अवधक असू नये. 
 

दप्रका =  
१ 

दप्रल = घख’मृप्रका सु 
 
येरे् 
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मृप्रका = १ मृप्र सु 
 
आहे. 

 
सु = १ असेि मानण्यािा नेहमीिा प्रघात आहे; कारण प्रवतयोगी मृवत्तकादाब अपुरा पडला, या 

कारणास्ति बद्ध मृवत्तकाधारी फलककभत पडण्यािा धोका नसतोि असे म्हणता येईल. परांतु पढेु 
कराियाच्या विश्लेिणािर सु च्या मूल्यािा काहीि प्रभाि पडत नाही; म्हणून मृप्र आवण मृप्रका हा भेद तसाि 
ठेिला जाईल. 

 
आकृती ६६ अ मध्ये म₁मृप्रका या रेिेच्या भजुा म्हणजे दप्रका हा दाब आहे. फलककभतीच्या गफ या 

भागाच्यािारे वनमाण होणाऱ्या दाबाच्या मयादा वनवित करण्यािी आिश्यकता नसते; कारण मृवत्तका सहन 
करू शकेल अशा दाबाच्या मानाने हा दाब फारि लहान असतो. 

 
कभतीच्या दोन्ही पृष्ठाांिरील आडव्या दाबाांिी महत्ता आवण त्याांिे वितरण याांिर होणारा कभतीच्या 

वििलनािा पवरणाम आकृती ६६ अ मध्ये दाखविलेला आहे. उजव्या बाजूसाठी, कभत आवण ममउयफ ही 
रेिा याांतील के्षत्र ि डाव्या बाजूसाठी म₁जथफ हे दाबके्षत्र, याांनी हा पवरणाम दाखविला आहे. कभतीच्या 
एकाांक के्षत्रािर येणारा फलरूप दाब आकृती ६६ आ मधील मफ या उभ्या रेिेपासून ममउशह रेिेपयंत 
मोजलेल्या भजुाांच्या मूल्याांनी वदला जातो. आकृती ६६ अ मधील ममउय  आवण म₁जथ  या रेिाांच्या भजुाांिी 
बीजगवणतीय बेरीज करून या रेिेच्या भजुा वमळतात. 

 
आकृती ६६ अ मध्ये दाखविलेली स्स्र्वतस्र्ापक रेिा वमळण्यासाठी स्रू्णा वकती खोलीपयंत 

ठोकल्या पावहजेत हे ठरविणे ही आपल्यापुढिी पवहली समस्या आहे. समस्येिी उकल सोपी व्हािी यासाठी 
आकृती ६६ आ मधील मउशह या आलेखाच्या भजुाांनी दाखविलेल्या दाब-मूल्याांमध्ये रेखाांवकत के्षत्राने 
दाखविलेल्या दोन समान मूल्याांिे परांतु विरुद्ध वदशते कारक असणारे दाब वमळि.ू तसेि +Δदा या 
रेखाांवकत के्षत्राने दाखविलेल्या दाबासकट फलककभतीच्या तळाकडील भागािर कारक असणारा एकूण 
घन दाब काढून त्याऐिजी त्यािाि फलरूप दाब बफ वनयुक्त करू. या फलरूप दाबािा कारककबदू 
स्रू्लमानाने फ₁ या कबदूजिळ असतो. या सिथ कृतीिे फवलत म्हणून म₂शफ₁ आवण फ₁हफ या मूळच्या 
िक्ररेिायुक्त दाब–आकृतींऐिजी आपल्याला फलककभतीच्या म₁फ या भागाच्या डाव्या बाजूस म₂फबफ₁ ही 
वत्रकोणी दाबआकृती आवण उजव्या बाजूस बफ हे एक कें वद्रत बल वमळते. बफ या बलाच्या कारककबदूच्या 
खाली असलेला फलककभतीिा फ₁फ हा भाग बद्ध आहे असे गृहीत धरले आहे. फलकस्रू्णाांिी पुरलेली 
खोली आलेखपद्धतीने वमळविण्यािी कृती आकृती ६७ मध्ये स्पष्ट केली आहे. 
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आकृिी ६७ : बद्ध मवृत्तका-आधारी कीलकबद्ध फलककभतीच्या बाबतीतील कीलक-ताण आवण महत्तम 

विनामक पवरबल ठरविण्यािी स्स्र्वतस्र्ापक रेिा-पद्धत. 
 
समस्या सोडविण्यास आपण प्रारांभ करतो तेव्हा फ₁ या कबदूिी ड₁ ही खोली (आकृती ६६ आ) ज्ञात 

नसते. तेव्हा एक पवहले अनुमान म्हणून ही खोली ड’₁ = म₁फ’₁ (आकृती ६७ अ) इतकी आहे असे गृहीत 
धरू. नांतर फलककभतीिरील वितवरत बलाऐिजी १ ते ८ ही अलगअलग बले वनयुक्त करू. (आकृती ६७ 
आ पाहा.) या बलरिनेला अनुिांवगक अशी बलप्रवतमा (आकृती ६७ इ) आवण रिबूहुभजु (आकृती ६७ ई) 
वमळि.ू आकृती ६७ अ मध्ये दाखविलेल्या बलव्यूहाला अनुिांवगक असणारी स्स्र्वतस्र्ापक रेिा तेर्ील की 
या कबदूतून गेली पावहजे. या लक्षणािी पूतथता होते की नाही हे समजण्यासाठी स्स्र्वतस्र्ापक रेिा काढून 
पाहणे आिश्यक आहे. आलेख-स्र्ैवतकीतील पद्धतींच्या साहाय्याने हे करता येईल. (उदाहरणार्थ : 
माल्कम १९०० पाहा.) रिबूहुभजुाच्यािारे सीवमत झालेल्या (आकृती ६७ ई) के्षत्राने आडि ेदाब दाखविले 
जातात असे गृहीत धरता येईल. कीय’ या अांवतम रेिेच्या डाव्या बाजूस असलेल्या के्षत्राने धन दाब ि उजव्या 
बाजूकडील के्षत्राने ऋण दाब दाखविला जातो. या दाबाांिे प्रत्यक्ष मूल्य गृहीत धरण्यािी आिश्यकता नसते; 
कारण शून्य वििलनािा कबदू या गोष्टीिर अिलांबून नसतो. आकृती ६७ उ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे वितवरत 
दाबाऐिजी अ ते ज या अलगअलग बलाांिी योजना करू आवण तदनुिांवगक रिबूहुभजु काढू. (आकृती ६७ 
ए पाहा.) रिबूहुभजुाने फलकस्रू्णेिी स्स्र्वतस्र्ापक रेिा दाखविली जाते. येरे् ही रेिा की या कबदूतून 
जात नसल्यामुळे ड₁’ िी मलू्ये पवहल्यापेक्षा लहान धरून हीि कृती पनु्हा केली पावहजे. ड₁’च्या एका 
विवशष्ट मूल्याच्या िळेी, ही रेिा की या कबदूतून जाईल ि स्स्र्वतस्र्ापक रेिेच्या लक्षणािी पूतथता होईल. 
त्यािळेी बहुभजुामधील कीय या अांवतम रेिेने (आकृती ६७ ई) आवण बलप्रवतमेतील उज या सवदशाने 
(आकृती ६७ इ) इष्ट ते उत्तर दाखविले जाईल. ज या कबदूच्या स्र्ानाने कीलक बाहूतील तकी या ताणािी 
महत्ताही वनवित होते. 

 
उदु्यक्त मृवत्तकादाबाच्या बाबतीत सामान्यतः कभतघिथणािा कोन शून्य मानला जातो; 

प्रवतयोगी दाब ठरविताांना मृवत्तकेिा अांतगथत घिथणकोन २५° पेक्षा मोठा असेल, तर मृप्र या प्रवतयोगी 
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दाबगुणाांकािे मूल्य, स्प² (४५° + ಖ/२) या तदनुिांवगक रॅन वकन मूल्याच्या दुपटीइतके असते असे 
सामान्यतः गृहीत धरतात आवण अांतगथत घिथणकोन २५° पेक्षा लहान असेल, तर ते रॅन वकन 
मूल्याइतके मानले जाते. ಖ िे मूल्य २५° पेक्षा अवधक असल्यास मृप्र िे मूल्य कभतघिथणाच्या 
अस्स्तत्िामुळे दुपटीपेक्षा अवधक होते, ही िस्तुस्स्र्ती या गृहीतािा आधार आहे. ಖ िे मूल्य २५° 
पेक्षा कमी असल्यास ते जसे कमी होत जाईल तसा मृप्र च्या मूल्यािरील कभतघिथणािा प्रभाि त्िरेने 
कमी होतो. 
 
आकृती ६७ मध्ये विशद केलेल्या आलेखात्मक कृतीने वमळविलेले ड₁ िे मूल्य आकृती ६६ आ 

मधील फ₁ या कबदूिे स्र्ान वनवित करते. हा कबदू म्हणजे बफ या बलािा कारककबदू होय. फलकस्रू्णाांिी 
तळािी कड या कारककबदूच्या खाली आहे. अवधक विवकत्सा न करता, व्यिहारात फफ₁ = ०·२ ड₁ गृहीत 
धरण्यास प्रत्यिाय नसतो. अर्ाति बद्ध आधारासाठी ड = १·२ड₁ इतक्या खोलीपयंत फलकस्रू्णा 
ठोकल्या पावहजेत. 
 
८२. समस्िरूपी िुळईची पद्धि : 
समस्िरूपी तुळईिी पद्धत म्हणजे मागील पवरच्छेदात िर्मणलेल्या स्स्र्वतस्र्ापक रेिावधवष्ठत पद्धतीलाि 
वदलेले सोपे रूप आहे. अिकूतेच्या बाबतीत र्ोडासा कमीपणा पत्करािा लागला, तरी या पद्धतीने िळे 
आवण श्रम याांिी पुष्ट्कळि बित होते. या पद्धतीला आधारभतू असणारी तत्त्ि ेआकृती ६८ अ आवण ६८ आ 
मध्ये दाखविली आहेत. आकृती ६८ अ मध्ये एक भारयुक्त तुळई दाखविली आहे. वतिे म₁ हे टोक बद्ध 
आवण म हे दुसरे टोक मुक्त आहे. या पवरस्स्र्तीतील पवरबल-आलेख आकृती ६८ आ मध्ये काढलेला आहे. 
स्स्र्वतस्र्ापक रेिेिा व्याितथन-कबदू भ आहे. भ कबदूत तुळई तोडून तेरे् एक मुक्त आधार लािला, तर मभ 
या लाांबीतील पवरबलाांिी मलू्ये तशीि राहतात. मभ ही तुळई म्हणजे म₁भ तुळईच्या मभ या तुकड्याला 
समस्िरूपी तुळई आहे, असे म्हटले जाते (बलूम १९३०). 
 

याि उपपत्तीिा उपयोग बद्धाधारी फलककभतींच्या पूिथकल्पात कसा करता येतो, हे आकृती ६८ इ 
आवण ६८ ऊ याांमध्ये स्पष्ट केले आहे. आ. ६७ अ मध्ये फलककभतीिर कारक असलेला बल-व्यूहि आकृती 
६८ इ मध्ये दाखविला आहे आवण ६८ ऊ मध्ये तदनुिांवगक पवरबल-आलेख दाखविला आहे. 
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आकृिी ६८ : बद्ध मवृत्तकाधारी कीकलबद्ध फलककभतीच्या बाबतीतील कीलक-ताण आवण महत्तम 

विनामक पवरबल ठरविण्यािी समस्िरूपी तुळई पद्धत. 
 
वििाराधीन समस्येला समस्िरूपी तुळईिी पद्धत लागू करण्यासाठी प्रर्म फलककभतीमधील शनू्य 

पवरबलाच्या कबदूिे स्र्ान वनवित केले पावहजे. आकृती ६८ ऊ मधील पवरबल-आलेख आवण रिुबहुभजुािी 
अांवतम रेिा याांिा न हा छेदन-कबदू म्हणजेि हा कबदू होय. तो भपूृष्ठाखाली क्ष खोलीिर आहे. फलककभतीिे 
गवणत स्स्र्वतस्र्ापक रेिा-पद्धतीने (आकृती ६७) माांडले असता वमळणारी क्ष िी मलू्ये पुढे वदली आहेत. ಖ 
िे मूल्य प्रत्येक िळेी वनराळे आहे. 
 

ಖ = २०° ३०° ४०° 
क्ष = ०·२५च ०·०८च − ०·००७च 

 
िालुकायुक्त भरणािा अांतगथत घिथणकोन स्रू्लमानाने ३०° असतो. तदनुिांवगक क्ष िे मूल्य सुमारे 

०·१ ि एिढे आहे; म्हणून आकृती ६८ इ मध्ये म₁फ₁ रेिेच्या डाव्या बाजूिी भमूी आवण उजव्या बाजूिे भरण 
िालुकायुक्त असेल, तर फारशी मोठी िूक न होता, आपण क्ष = ०·१ ि गृहीत धरू शकतो. या गृहीतािा 
अिलांब केला असता आपल्यापुढील समस्या आकृती ६८ अ आवण ६८ आ याांमध्ये स्पष्ट केलेल्या समस्िरूपी 
तुळईच्या पद्धतीने सोडविणे शक्य होते. त्यासाठी ममउफबफ₁ हे दाबके्षत्र काढून झाल्यानांतर म₁ कबदूच्या 
खाली क्ष = ०·१ि मोजून त्या वठकाणी, म्हणजे न या कबदूत (आकृती ६८ इ) फलकस्रू्णा तोडल्या आहेत 
असे समजू. नांतर तेर्ील कातथवनक बलाऐिजी बन हे प्रवतवक्रयात्मक बल लाि.ू तसेि मन िरील वितवरत 
मृवत्तकादाबाऐिजी १ ते ६ ही अलगअलग बले वनयुक्त करू. आकृती ६८ ई पाहा. नांतर या पवरस्स्र्तीतील 
बलप्रवतमा काढू (आकृती ६८ उ) ि तदनुिांवगक रिुबहुभजु काढू (आकृती ६८ ऊ). त्यासाठी कीन ही 
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अांवतमरेिाही काढून घेऊ. या रेिेला बलप्रवतमेमध्ये समाांतर अशी उन रेिा काढली असता आपल्याला बन या 
प्रवतवक्रयाबलािे मूल्य तसेि तकी या कीलकताणािे मूल्य प्राप्त होते. आकृती ६८ उ पाहा. 
फलकस्रू्णाांतील प₀ हे महत्तम पवरबल रिुबहुभजुािरून ठरविता येते (आकृती ६८ ऊ). 

 
फलकस्रू्णाांच्या ड₁ −क्ष या लाांबीच्या नफ₁ या तळाकडील भागािर बन ही िरिी प्रवतवक्रया, नबफब 

आवण नफ₁ (आकृती ६८ इ) याांनी सीवमत केलेल्या दाब-आकृतीने दाखविला जाणारा मवृत्तकादाब आवण 
तळाकडिी प्रवतवक्रया बफ इतकी बले कारक आहेत. कोणत्याही कबदूभोिती—उदाहरणार्थ, आकृती ६८ इ 
मधील फ₁ भोिती—घेतलेल्या पवरबलाांिी बेरीज शनू्य असली पावहजे, या लक्षणाच्या पूतीसाठी पढुील 
समीकरण माांडले पावहजे. 

 
 (ड₁ − क्ष)² (मृप्रका − मृउ) 

ड₁ − क्ष घ + [(मृप्रका − मृउ) क्ष − मृउच] ×  २ ३ 
 

 (ड₁ − क्ष)² घ = बन (ड₁ − क्ष)  २ 
 
हे समीकरण सोडविले असता ड₁ िे पुढील मूल्य प्राप्त होते. 
 

 

[१] 

 
िगथमुळातील दुसरे पद पवहल्याच्या तुलनेत फारि लहान असल्यामुळे िगळता येईल. तसे करून 

आपल्याला पढुील मूल्य वमळते. 
 

ड₁ = ३/२ च मृउ − क्ष + √ ६ बन [२] मृप्रका − मृउ २ (मृप्रका − मृउ) घ 
 
फलकस्रू्णा ड = १·२ ड₁ इतक्या खोलीपयंत ठोकल्या जातात त्यािे कारण मागील पवरच्छेदात वदले 
आहेि. 
 
८३. फलकबभिीचे स्िैयय ठरणिण्याच्या पद्धिींची िुलना : 
स्स्र्वतस्र्ापक रेिेिर आधारलेली पद्धत ककिा समस्िरूपी तुळईिी पद्धत (पवरच्छेद ८१ ि ८२) याांपकैी 
कोणत्याही पद्धतीने बद्ध आधारी फलककभतीिी भवूमगत खोली ठरविली असता, ती मुक्ताधारी कभतीच्या 
(पवरच्छेद ८०) बाबतीत वमळणाऱ्या खोलीपेक्षा फारि अवधक असते. उदाहरणार्थ, पुढील कोष्टकातील 
आकडे पाहा (वरमस्टाड १९३७). 
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कोिक १ 
 गवणत-कृती स्रू्णेिी भवूमगत 

खोली ड (फूट) 
कीलकबाहूतील 
ताण पौंड / फूट 

महत्तम पवरबल 
फूट-पौंड 

१. मुक्त मृवत्तकाधार ६·० ६३०० १८५५० 
 (आकृती ६५ मधील कृती)    
२. बद्ध मृवत्तकाधार १२·० ५१८० १४००० 
 (आकृती ६७ मधील स्स्र्वतस्र्ापक रेिेिी 

पद्धत) 
   

३. बद्ध मृवत्तकाधार १२·२ ५१८० १४००० 
 (आकृती ६८ मधील समस्िरूपी तुळईिी 

पद्धत) 
   

 
िरील उदाहरणात फलककभतीिी उांिी च = २३’ गृहीत धरलेली आहे आवण वतच्यामागील 

भरणािर ८ फूट जाड मवृत्तकार्राइतके िजन असणारा पविका अवधभार आहे. स्स्र्वतस्र्ापक रेिा पद्धतीने 
ककिा समस्िरूपी तुळई पद्धतीने प्राप्त होणारी फवलते जिळजिळ सारखीि आहेत. फलककभतीसाठी 
लागणाऱ्या पोलादािा वहशबे केला असता, मुक्ताधारी कभतीला बदधाधारी कभतीपेक्षा काहीसे कमी पोलाद 
लागते असे आढळते. अर्ात त्यासाठी आकडेमोड करताना दोन्ही कभतींच्या बाबतीत रूढ सुरवक्षतताांक 
आधारभतू मानलेले असािते. तर्ावप बद्धाधारी पद्धतीत होणारा लाभ असा आहे की, तेरे् फलककभतीच्या 
पुरलेल्या भागािर येणारा मृवत्तकेिा पाश्वीय विरोध अपुरा पडून होणाऱ्या उच्छेदािी शक्यता टाळता येते. 

 
फलककभतीिरील दाबािे जलदाबासारखे नसणारे वितरण आवण उदु्यक्त मृवत्तकादाबाच्या 

कारककबदूिी ऊध्िथ वदशनेे होणारी हालिाल याांिा अन्योन्य सांबांध आहे असे वदसते. तेव्हा जलदाबासारखे 
वितरण गृहीत धरण्यामुळे, पवरच्छेद ८० ते ८२ मधील कृतींिा अिलांब करून वमळणारा कीलकबाहूतील 
ताण प्रत्यक्षापेक्षा कमी ठरविला जाण्यािी शक्यता असते. खरे साांगायिे, तर ग्रांर्कत्याच्या वनदशथनास 
आलेल्या फलककभतीच्या बहुतेक उच्छेदाांिे कारण अपुरी कीलकबद्धता हेि होते. दुदैिाने मवृत्तकादाबाच्या 
कारककबदूच्या स्र्ानाविियी कोणतीि विश्वासाहथ मावहती उपलबध नाही. आपल्या ज्ञानात भर पडेपयंत 
गवणतवसद्ध केलेला कीलकबाहूतील ताण वनदान २०% ने तरी िाढविणे श्रेयस्कर ठरेल. 
 
८४. फलकबभिींचे कीलकबंधन आणि कीलक-णभणिकाचंा णिरोध : 
आकृती ६३ मध्ये दाखविलेले फलककभतीिे कीलकबाहू वतरक्या स्रू्णाांिा आधार वदलेल्या अलगअलग 
ठोकळ्यात गुांतविता येतात. तसेि भवूमगत वभवत्तका ककिा भवूमगत पाट याांतही ते गुांतविता येतात. त्याांिे 
पाश्वीय विस्र्ापन करू म्हटल्यास त्याला भोितालच्या मृवत्तकेकडून विरोध होतो. या विरोधािे साहाय्य 
घेऊन त्याांना स्िस्र्ानी रोखून ठेिता येते. आकृती ६९ अ मध्ये दोन वतरकस स्रू्णाांिर आधावरत असलेला 
एक कीलक-ठोकळा दाखविला आहे. कीलकबाहूने वनमाण केलेल्या तकी या बलामुळे डाव्या स्रू्णेत 
भमूीमध्ये खोलिर जाण्यािी आवण उजिीत उपसून िर येण्यािी प्रिृत्ती वनमाण होते. या स्रू्णाांिर कारक 
असणारी दा₁, दा₂ ही बले बलप्रवतमेच्या साहाय्याने ठरविता येतात (आकृती ६९ आ). स्रू्णाांिी 
भारधारणक्षमता या विियािा ऊहापोह पवरच्छेद ५१ मध्ये केला आहेि. 
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आकृिी ६९ : वतरकस स्रू्णाांच्यािारे फलककभतीिे कीलकबांधन. 

 
विरोध करण्यासाठी प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािरि पूणथतया अिलांबून असणाऱ्या कीलकवभवत्तका 

आवण कीलक-पाट या पद्धतींत कीलकाांिी मापे अशी असली पावहजेत की, कीलकबाहूांत वनमाण होणारा 
ताण अशा कीलकाांच्या उच्छेदासाठी आिश्यक असणाऱ्या ताणाच्या विवशष्ट वहश्शािा असािा. 
कीलकबाहूतील ताण, तकी आवण कीलकाच्या उच्छेदास आिश्यक असणारा ताण याांिे गुणोत्तर म्हणजे 
कीलकािा सुरवक्षतताांक होय. 

 
आकृती ७० अ आवण ७० इ याांमध्ये कीलकवभवत्तकाांिे उभे छेद दाखविले आहेत. आकृती ७० अ 

मधील वभवत्तकेिा मार्ा भपूषृ्ठालगत आहे. अशा वठकाणी अवतवरक्त ताणामुळे कीलकािा उच्छेद झाल्यास 
टठफ हा वत्रकोणाकृती िालुकाखांड ठफ या वतरकस पृष्ठािरून िरच्या बाजूस सरकतो. त्याि िळेी 
वभवत्तकेच्या मागे उदु्यक्त पद्धतीिा उच्छेद होतो. तेरे्ही एका वतरकस घसरपृष्ठािरून िालुका सरकते. 
वभवत्तकेच्या डाव्या बाजूच्या िालुकाराशीत ऊध्िथ वदशनेे सरकण्यािी िृत्ती असल्यामुळे प्रवतयोगी 
मृवत्तकादाबािा उभा घटक वभवत्तकेला भमूीतून उपटण्याच्या दृष्टीने साहाय्यभतू होतो. वभवत्तकेिे िजन 
आवण उदु्यक्त खांडाच्या सावन्नध्यातील वतच्या उजव्या पषृ्ठािरील घिथण या दोहोंच्या बेरजेपेक्षा या बलािे 
मूल्य अवधक असण्यािी शक्यता नसते. िजन आवण घिथण ही उभयता फारि कमी मूल्यािी असतात. 
म्हणून आपण असे गृहीत धरतो की, प्रवतयोगी दाबािा उभा घटक दाप्रस्पಕ जिळजिळ शून्य आहे. 
म्हणजेि ಕ = ० आहे. या पवरस्स्र्तीतील घसरपृष्ठ आकृती ७० अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे जिळजिळ सरळ 
असते. वभवत्तकापृष्ठ सरळ आवण ಕ = ० असल्यास प्रवतयोगी मृवत्तकादाब पुढील समीकरणाने ठरविता येतो 
: 
 

दाप्र = ½ घ च² स्प² ( ४५° + 
ಖ 

) 
२ 

 
वभवत्तकापृष्ठ वतरकस असेल, तर दाप्र िे मूल्य कूलोमच्या वसद्धाांताने ठरविता येते. 
 
दोन्ही उदाहरणाांत कीलकवभवत्तकेच्या डाव्या पृष्ठािरील प्रवतयोगी मवृत्तकादाबािे वितरण 

जलदाब-वितरणासारखे असते. परांतु त्यासाठी कीलकबाहू वभवत्तकेच्या तळापासून १/३ उांिीिर गुांतविलेले 
पावहजेत. दाउ या उदु्यक्त दाबाच्या बाबतीतही प्रार्वमक, स्रू्ल गृहीत म्हणून का होईना ಕ = ० असे 
समजता येईल ि त्यानुसार उभ्या कीलकवभवत्तकेच्या बाबतीत पुढील समीकरण वमळेल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ७० : (अ) कीलकवभवत्तकेलगतच्या िालुकेतील कातथवनक प्रवतमा; (आ) (अ) मधील टठ आवण 
(इ) मधील ट₁ठ या कीलकवभवत्तकाांच्या दोन्ही बाजूांिरील दाबािे वितरण; (इ) वजिी माथ्यािरिी कड 

भपूृष्ठाच्या खाली आहे, अशा कीलकवभवत्तकेजिळील िालुकेतील कातथवनक प्रवतमा; (ई) िौरस 
कीलकपाटािा उच्छेद झाल्यािर िालुकेच्या पृष्ठभागािर वदसणाऱ्या घसरपृष्ठाच्या खुणा; (उ) 

कीलकतुळईजिळील िालुकेतील कातथवनक प्रवतमा. 
 

दाउ = ½ घच²स्प (४५° − ಖ/२) 
 
फलककभतीच्या एकाांक लाांबीत असलेल्या कीलकबाहूांतील ताण तकी असल्यास आवण सु हा 

कीलकबांधनाच्या बाबतीत आिश्यक असणारा सुरवक्षतताांक असेल, तर कीलकवभवत्तकेिी च ही उांिी, 
पुढील समीकरणािी पूतथता होईल अशी असली पावहजे. 
 

तकी = १ (दाप्र − दाउ) [१] सु 
 
आकृती ७० इ मध्ये आणखी एका कीलकवभवत्तकेिा छेद दाखविला आहे. भपूृष्ठ आवण वभवत्तकेिा 

तळ याांमधील अांतराच्या सुमारे वनम्म्याने वभवत्तकेिी उांिी आहे. या कीलकवभवत्तकेच्या डाव्या अांगािरील 
प्रवतयोगी दाबािे वितरण आ. ७० आ मध्ये ट₁म₁ग₁ठ या दाबके्षत्राने दाखविले आहे आवण उजव्या 
अांगािरील उदु्यक्त दाबािे वितरण ट₁म’₁ग’₁ठ या दाबके्षत्राने दाखविले आहे. कीलकबांधनािा उच्छेद 
होण्यासाठी आिश्यक असलेला कीलकताण म्हणजे या दोन दाबाांतील फरक होय. पवरच्छेद १५ मध्ये हे 
दाखविलेि आहे की, घसरपृष्ठ सरळ असेल, तर दाबवितरण स्स्र्रजलदाबाप्रमाणे असते. आकृती ७० इ 
मधील टठ या उभ्या छेदाच्या डाव्या बाजूिर येणाऱ्या पाश्वीय दाबाच्या वितरणािे स्स्र्रजलदाबाशी 



 

अनुक्रमणिका 

कोणतेि साम्य नसल्यामुळे ठ या तळातून जाणारे ठफ हे उच्छेदपृष्ठ, वभवत्तकाघिथणकोन जिळ जिळ शून्य 
असूनही स्रू्लमानानेसुद्धा सरळ असू शकणार नाही. 

 
आकृती ७० इ मध्ये कीलकवभवत्तकेच्या दोन्ही बाजूांकडे नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त असलेल्या 

विभागाांतील घसरपृष्ठाांच्या वदशाही दाखविल्या आहेत. आकृती ७० अ मधील कातथवनक प्रवतमेशी त्याांिे 
कोणतेि साम्य वदसत नाही. कीलकवभवत्तकेिा मार्ा भवूमगत असेल, तर अशा वभवत्तकेिा अांवतम विरोध 
गवणतवसद्ध करण्यािी अिकू रीत अद्याप उपलबध नाही. परांतु अनुभिाच्या आधारे असे म्हणता येते की, 
आकृती ७० अ आवण ७० इ मध्ये दाखविलेल्या दोन वभवत्तकाांच्या विरोधाांतील फरक, च₁ (आकृती ७० इ) िे 
मूल्य च/२ इतके ककिा अवधक असेल, तर महत्त्िािा नसतो. 

 
शिेटिे उदाहरण म्हणनू च च्या मानाने फारि कमी उांिी असलेल्या कीलकवभवत्तकेच्या (आकृती 

७० उ) विरोधािा आपण वििार करू. या बाबतीत असे अपेवक्षता येईल की, भपूृष्ठभागापयंत पोिणारा 
कातथवनक उच्छेद न घडून येता भमूीति ओढला जाऊन कीलक वििवलत होईल. हे विस्र्ापन िक्र 
घसरपृष्ठािरून होते (आकृती ७० उ) आवण या विस्र्ापनािी वदशा टट₁ छेदाच्या उजव्या बाजूला 
असणाऱ्या प्रसरणशील विभागाकडे असते; कारण या विभागात विस्र्ावपत झालेल्या पदार्ाच्या आगमनाला 
होणारा विरोध लघुतम असतो. च₁ उांिीच्या अशा कीलकतुळईला ओढण्यासाठी लागणारे बल, 
स्रू्लमानाने पृष्ठभागापासून च − च₁/२ खोलीिर ज्यािा तळ आहे ि ज्यािी रुां दी च₁ आहे, अशा पविका-
पादकाच्या भारधारणक्षमतेइतके असते. ही भारधारणक्षमता ठरविण्यािी रीत पवरच्छेद ४६ मध्ये िर्मणली 
आहे. 
 
८५. फलकबभि आणि कीलकणभणिका यांिील अंिर : 
कीलकवभवत्तकेजिळील प्रवतयोगी खांडाच्या ठफ ह्या तळाने (आकृती ७१ अ) फलककभतीलगतच्या उदु्यक्त 
खांडािा गन हा तळ छेदू नये, ही अट पुरी केली असता फलककभत आवण कीलकवभवत्तका याांतील लघुतम 
अांतर ठरविता येते. ही अट पुरी झाली नाही, तर आकृती ७१ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे प्रवतयोगी खांडािा 
नफफ₂ हा एक भाग उदु्यक्त खांडामध्ये समाविष्ट झालेला आहे असे वदसेल. या विभागात िालुका आडव्या 
वदशनेे प्रसरण पाित असते आवण ही गोष्ट प्रवतयोगी अिस्रे्शी नेमकी विसांगत आहे. अशा प्रकारे या 
विभागाांिी के्षते्र एकािर एक पडू लागली, तर त्या गोष्टीिा कीलकवभवत्तकेच्या विरोधािर काय पवरणाम 
होतो त्यािे अनुमान करण्यासाठी फ₁फ₂ (आकृती ७१ इ) या उभ्या छेदािरील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिे 
विश्लेिण केले पावहजे. 
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आकृिी ७१ : (अ आवण आ) िालुकेिा नैसर्मगक उतार दशथविणारी रेिा गन₁ वहच्या िर स्स्र्त असलेल्या 
कीलकवभवत्तकेत बद्ध केलेल्या फलककभतीच्या समतोलािी लक्षणे; (इ) कीलकवभवत्तकेच्या तळकडेतून 
वनघणारे घसरपृष्ठ फलककभतीच्या तळकडेतून वनघणाऱ्या घसरपृष्ठास छेदीत असेल, अशा पवरस्स्र्तीतील 

कीलकवभवत्तकेच्या समतोलािी लक्षणे. 
 
जर टठफ हा खांड उदु्यक्त खांडाच्या पूणथपणे बाहेर असता, तर फ₁फ₂ या छेदािर कारक असणारा 
प्रवतयोगी मृवत्तकादाब 
 

दा’प्र = ½ च²₂घ स्प² (४५° + ಖ/२) [१] 
 
इतका असता; परांतु आकृती ७१ इ मधील उदाहरणात फ₁फ₂ िरील दाब 
 

दा’उ = ½ च²₂घ स्प² (४५° – ಖ/२) [२] 
 
या उदु्यक्त दाबापेक्षा फारसा िगेळा असणार नाही. म्हणून फलककभत आवण कीलकवभवत्तका याांत पुरेसे 
अांतर नसल्यास, कीलकबांधनातून वनमाण होऊ शकणारा विरोध स्रू्लमानाने दा’प्र – दा’उ इतका कमी 
होतो. 
 

पुष्ट्कळदा असेही विहीत केले जाते की, कीलकवभवत्तकेिा मार्ा गन₁ या (आकृती ७१ अ) वतरकस 
रेिेच्या खाली असािा. ही रेिा फलककभतीच्या ग या तळापासून वनघणारी असून ती वक्षवतजाशी ಖ कोन 
करते. आकृती ७१ अ मधील कीलक-वभवत्तकेने ही अट पुरी केलेली नाही. पवरणामी मगठट या 
िालुकाराशीमध्ये गठ  या वतरकस पृष्ठािरून अधस् वदशनेे घसरण्यािी प्रिृत्ती राहते. या प्रिृत्तीमुळे म₁ग 
च्या डािीकडिा मवृत्तकादाब िाढतो. पुरेसे कीलकबांधन असलेल्या फलककभतीच्या बाबतीत वनमाण 
होणाऱ्या दाबापेक्षा हा दाब, Δदाप्र इतका अवधक असतो. स्ितःिे व हे िजन, दा’’उ हा उदु्यक्त दाब, Δदाप्र ही 
प्रवतयोगी दाबातली िाढ आवण गठ िरील लां बाशी ಖ कोन करणारी आवण त्यािर कारक असणारी ज ही 
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प्रवतवक्रया ही बले मगठट या राशीिर कारक आहेत. Δदाप्र हा दाब फलककभतीच्या तळापासून ड/३ उांिीिर 
आवण दा’’उ हा दाब ठ पासून च₁/३ उांिीिर आडव्या वदशते कारक आहे, असेही आपण गृहीत धरू. या 
गृहीतानुसार वमळणारी Δदाप्र िी महत्ता आकृती ७१ आ मध्ये दाखविलेल्या बलप्रवतमेच्या साहाय्याने वमळते 
(के्र १९३६). 

 
कीलकवभवत्तका गन₁ या वतरकस रेिेच्या उजिीकडील भमूीत स्स्र्त असेल, तर म₁ग च्या डाव्या 

बाजूकडील िालुकाराशीिर फक्त दाप्रका हा दाब कारक असतो (आकृती ६५ आ). कीलकबाहू अपऱु्या 
लाांबीिा असताना वनमाण होणारी िर उल्लवेखलेली Δदाप्र इतकी िाढ या दाबात होते. 
 
८६. कीलकपाटाचंा णिरोध : 
आकृती ७० इ मध्ये दाखविलेले कीलकबांधन सलग कभतीच्या रूपात नसून रुां दी र = उांिी च₁ या मापाच्या 
अलगअलग पाटाांिे असेल, तर अशा पाटाांच्या सावन्नध्यातील िाळूत होणारा प्रवतयोगी उच्छेद र पेक्षा अवधक 
रुां दीच्या भागात पसरतो. आकृती ७० ई मध्ये फ₃फ₄ या रेिेने हे दाखविले आहे. कीलकबाहूच्यािारे ताण 
लािण्यापूिी िालुका स्तबध अिस्रे्त असते. या अिस्रे्तील मृवत्तकादाबगुणाांक स्रू्लमानाने ०·५ मानता 
येईल आवण भरणात घेतलेल्या कोणत्याही छेदािरील घिथणजन्य विरोध म्हणजे स्तबधािस्रे्तील 
मृवत्तकादाबािा लांबरूप घटक × स्पಖ, हा अांतगथत घिथणािा गुणाांक, एिढा असेल. कीलकताण लागताि 
पाटापासून डाव्या बाजूस पसरलेल्या ि स्रू्लमानाने वत्रकोणाकृती असणाऱ्या विभागात तत्पूिी असणाऱ्या 
आडव्या दाबात िाढ होते. प्रवतयोगी खांडातून जाणाऱ्या आवण ट₁फ₁ आवण ट₂फ₂ याांनी दाखविलेल्या उभ्या 
छेदाांिर (आकृती ७० ई) एकूण येणारा आडिा दाब कीलकताण लािण्यापूिी दा॰ म्हणजे स्तबध 
मृवत्तकादाबाइतका असतो. त्या पवरस्स्र्तीत या पृष्ठािरील कातथवनक विरोध दा₀स्प ಖ इतका असतो. 
जसजसा कीलकताण िाढत जातो, तसतसा या दोन छेदाांिरील दाब आवण तदनुसारी कातथवनक विरोध 
बऱ्याि प्रमाणात िाढतात. त्यामुळे कीलकताणाने वनमाण केलेल्या दमनयुक्त विभागाच्या बाह्य सीमाांच्या 
अनुरोधाने घसरण होते. या घसरणीिे पृष्ठ भरणाच्या पृष्ठभागास जेरे् छेदते त्या फ₃फ₄ या छेदािा आकार 
अधथिांद्राकृती असतो. अशा पृष्ठाच्या रुां द वतरकस बाजूिरील कातथवनक विरोध वनःसांशयपणे ट₁फ₁ आवण 
ट₂फ₂ या उभ्या छेदाांिरील २ दा॰ स्प ಖ या मळूच्या विरोधापेक्षा मोठा असतो; म्हणून प्रत्येक 
कीलकपाटाच्या बाबतीतील ताकी या अनुजे्ञय ताणािे मूल्य खालीलप्रमाणे असते. 
 

ताकी = तकी × र + २दा₀ स्पಖ [१] सु 
 
येरे् तकी कीलककभतीच्या एकाांक लाांबीिरील कीलकताण आहे (समीकरण ८४ (१) सु हा 

आिश्यक मानलेला सुरवक्षतताांक आहे आवण दा₀ हा प्रवतयोगी खांडातील उभ्या छेदािरील स्तबध 
मृवत्तकादाब आहे. 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 

िृिीय खंड 
 

मृणिकांिील घन भाग आणि पािी यांच्या परस्परांिरील बलात्मक णक्रया 
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प्रकरि १२ 
 

आदिय िालुकेिील समिोलाच्या लक्षिांिर होिारा क्षरिाचा पणरिाम 
 
८७. संपृक्ि िालुकेचा काियणनक णिरोध : 
सांपृक्त िालुकेिा कातथवनक विरोध पुढील समीकरणाने माांडला जातो :  
 

क = (ಲ − उज) स्पಖ ६ (५) 
 
येरे् ಲ हे घसरपृष्ठािरील कोणत्याही कबदुस्र्ानी असलेले एकूण लां बवदक् प्रवतबल असून ಖ हा अांतगथत 
घिथणािा कोन आहे. तसेि उज म्हणजे पाण्यािी घनता – घज − गुवणले चज ही उपरोक्त स्र्ानी लािलेल्या 
जलस्तांभमावपकेत िढलेल्या पाण्यािी उांिी, या गुणाकारातून वमळणारे उदासीन प्रवतबल आहे. अर्ाति 
 

उज = घज चज ६ (१) 
 
िालुकेतील पोकळी व्यापणारे पाणी जर स्स्र्र असेल, तर कोणत्याही कबदुस्र्ानी ठेिलेल्या 

मावपकेत ते एकाि पातळीपयंत िढते आवण चज हे सांवित म्हणजे उपरोक्त कबदूिी या पातळी पासून 
मोजलेली खोली असते. कायथसाधक प्रवतबले आवण एखाद्या िालुकाराशीिे स्र्ैयथ याांिर स्स्र्र पाण्यातील 
उदासीन प्रवतबलाांिा पडणारा प्रभाि पवर॰ ८ आवण ११ मध्ये िर्मणला आहे. स्स्र्र स्स्र्तीऐिजी, पाणी 
िालुकेतील पोकळीतून वझरपत असेल, तर वनरवनराळ्या कबदुस्र्ानी ठेिलेल्या मावपकाांत ते वनरवनराळ्या 
उांिीपयंत िढते. अशा प्रिाही अिस्रे्तील पाण्याने वनर्ममलेली उदासीन प्रवतबले ठरिाियािी असतील, तर 
अशा पाझरणाऱ्या िालुकाराशीच्या सीमाांिर अस्स्तत्िात असलेल्या स्र्ैवतक जललक्षणाांिा वििार करणे 
आिश्यक असते. ही समस्या व्यािहावरक जलशास्त्रातली आहे. केशाकिथण-वक्रयेमुळे वनमाण होणाऱ्या 
उदासीन प्रवतबलाांिा मृवत्तकाांच्या उच्छेदकालीन प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर होणारा पवरणाम प्रकरण १४ मध्ये 
िर्मिला जाईल. प्रस्तुत प्रकरणात केशाकिथणजन्य बले दुलथ वक्षली जातील. 
 
८८. मृणिकामंधून होिारे पाण्याचे क्षरि : 
एखादा जलकबदू मृवत्तका-राशीतून ज्या मागाने प्रिास करतो, त्या मागास क्षरि-रेषा असे म्हणतात. जर 
क्षरणरेिा सरळ आवण एकमेकींस समाांतर असतील, तर त्या क्षरणास रेखात्मक क्षरि म्हणतात. िालुकेच्या 
आडव्या र्रातून अधोमुख वदशनेे होणारे क्षरण हे या प्रकारच्या क्षरणािे एक उदाहरण म्हणून साांगता येईल. 
जलकबदूांिा प्रिास िक्र रेिाांनुसार होत असेल आवण या रेिा समाांतर पातळ्याांिर असतील, तर अशा 
क्षरणास णिणमणि-क्षरि म्हणतात. इतर सिथ प्रकाराांिे क्षरण, विवहरींमध्ये वझरपून येणाऱ्या पाण्यासारखे 
णत्रणमणि-क्षरि असते. आधारभमूीविियक समस्याांमध्ये आपल्याला स्िारस्य असते, ते मुख्यतः क्षरणाच्या 
विवमवत प्रकारात. एखाद्या धरणाखालच्या भमूीतून पाझरणारे पाणी म्हणजे अशा क्षरणािाि एक प्रकार 
होय. 
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आकृिी ७२ : क्षरण-वसद्धाांतात िापरल्या जाणाऱ्या सांज्ञा ि विन्हे याांिे अर्थ. (अ) रेखात्मक क्षरण आवण 
(आ) िक्र रेिाांनुसार होणारे विवमवत ककिा वत्रवमवत-क्षरण; dल हा अशा रेिेिा एक तुकडा आहे. 

 
वनवित पवरमाणाांच्या नमुन्यात रेखात्मक क्षरण प्रस्र्ावपत करण्यासाठी विविध प्रकाराांिी उपकरणे 

उपलबध आहेत. त्याांपकैी एकािा छेद आ. ७२ अ मध्ये दाखविला आहे. तेरे् समपाश्वथ आकाराच्या एका 
पेटीत मृवत्तकेिा नमुना भरलेला आहे. त्यािी लाांबी ल आवण छेदके्षत्र आ आहे. पेटीच्या बाजू जलाभेद्य 
असून दोन्ही तोंडे मात्र सस्च्छद्र आहेत. त्यामुळे या तोडाांशी असलेले पाणी आवण पेटीतील मृवत्तका याांिा 
सांपकथ  सहज साधला जातो. पफ ही रेिा म्हणजे एक क्षरणरेिा आहे. प आवण फ या कबदुस्र्ानाांिी उदासीन 
प्रवतबले अनुक्रमे पढुीलप्रमाणे माांडता येतील : 
 

उज₁ = घजचज₁ [१] 
 

उज₂ = घजचज₂ [२] 
 
प आवण फ येर्ील मावपकाांत पाणी एकाि पातळीपयंत िढलेले असेल, तर पाणी स्स्र्र अिस्रे्त 

आहे असे म्हणता येते, मग उज₁ आवण उज₂ ही उदासीन प्रवतबले अगदी वभन्न का असेनात. मवृत्तकेतून पाणी 
वझरपू लागण्यासाठी च (आ. ७२ अ) हे सांवितावधक्य प्रस्र्ावपत करणे आिश्यक असते. त्यामुळे एका 
मावपकेतील जलदाब, त्याि पातळीिरील दुसऱ्या मावपकेतील दाबापेक्षा चघज इतका िाढतो. हे 
जलदाबाणधक्य म्हणजेि पाण्यास प्रिाही करणारे बल होय. खाली वदलेले 
 

मद = घज च [३] ल 
 
हे गुणोत्तर म्हणजे प आवण फ या कबदूांमधील जलदाब-प्रक्रम आहे. त्यािी पवरमाणे घनतेच्या 
पवरमाणाांसारखीि म्हणजे गॅ्रम सेंमी⁻³ अशी असतात. 
 

म = मद = च [४] घज ल 
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हे गुणोत्तर म्हणजे जलीय प्रक्रम असून तो एक शुद्ध अांक आहे. 
 
क्षरणवदशलेा लां बरूप असलेल्या छेदाच्या एकाांक के्षत्रातून प्रत्येक एकाांक काळात वझरपणारे पाणी 

म्हणजे स्त्रािाचा िेग होय. सूक्ष्मकणयुक्त िालुका आवण त्याांहून सूक्ष्मकणाांच्या मृवत्तका याांच्या बाबतीत मद 
हा दाबप्रक्रम आवण तदनुिांवगक ग  हा स्राििगे याांतील सांबांध 
 

ग = झ’ ·मद [५] 
स्न 

 
या समीकरणाने प्रायः अिकूपणे व्यक्त होतो. येरे् स्न, (गॅ्रम, सेंमी⁻², सेकां द) हा वझरपणाऱ्या द्रिािा 
स्स्नग्धता-गुणाांक असून झ’ (सेंमी²) हा एक प्रायोवगक अांक आहे. स्न िे मूल्य काही प्रमाणात द्रिाच्या 
तपमानािर आवण झ’ िे मूल्य पदार्ाच्या सस्च्छद्रतेिर तसेि रांध्राांच्या आकारािर आवण आकारमानािर 
अिलांबून असते. पदार्थविज्ञानात झ’ ला पाझर-गुणाांक म्हणतात. समी. ४ ि ५ एकत्र करून आपल्याला 
 

ग = झ’ घजम स्न 
 
हे समीकरण वमळते. 

 
क्षरणविियक समस्याांत पाणी या एकाि द्रिाशी स्र्ापत्यविशारदाांिा सांबांध येतो. के्षत्रातील 

पवरस्स्र्तीत ज्या मयादेतील तपमान अनुभिास येते, तीत स्न (स्स्नग्धता) आवण घज (पाण्यािी घनता) 
याांिी मूल्ये जिळजिळ स्स्र्र असतात; म्हणून स्र्ापत्यशास्त्रात ही दोन्हीही मूल्ये स्स्र्र आहेत, असे 
मानण्यािा प्रघात आहे. त्यानुसार िरील समीकरणात पढुील पद वनयुक्त केले जाते : 
 

झ = झ’ घज [६] 
स्न 

 
त्यातूनि पुढील समीकरण वमळते : 
 

ग = झम = झ च [७] ल 
 
झ ला सुद्धा पाझर-गुिाकं म्हणतात; परांतु त्यािी पवरमाणे विज्ञानात िापरल्या जाणाऱ्या झ’च्या 

पवरमाणाांपेक्षा वनराळी—म्हणजेि िगेाच्या पवरमाणाांसारखी सेंमी, सेकां द⁻¹ अशी—असतात. म या जलीय 
प्रक्रमािे मूल्य १ असताना वमळणारा स्राििगे त्याने व्यक्त होतो. समी. ७ ने व्यक्त झालेला वनयम डासीचा 
णनयम (डासी १८५६) म्हणनू प्रवसद्ध आहे. आ. ७२ अ मध्ये दाखविलेल्या नमुन्यातून या वनयमानुसार 
एकाांक कालात िाहणारे पाणी म्हणजेि स्राि पुढीलप्रमाणे माांडला जातो : 
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स्र = आ ग = आ झ म 
 

समी. ६ च्या सांबांधात हे आिजूथन साांवगतले पावहजे की, एखाद्या सस्च्छद्र पदार्ािी 
पाझरविियक िैवशष्ट्ये झ’ (सेंमी²) नेि व्यक्त होतात, झ ने (सेंमी सेकां द⁻¹) नव्हे; कारण झ’ 
वझरपणाऱ्या द्रिाच्या घनतेिर ककिा स्स्नग्धतेिर अिलांबून नसतो, परांतु झ मात्र या घटकाांिर 
अिलांबून असतो. या ग्रांर्ात केलेला ककिा स्र्ापत्यशास्त्रात सािथवत्रकपणे केला जाणार झ िा 
असाधारण असा हा िापर केिळ सोय म्हणूनि समर्थनीय म्हणता येईल. 
 
एखाद्या नमुन्यात असणारे पाणी मवृत्तकेच्या एकाांक अिकाशापैकी छ इतकाि भाग व्यापते. म्हणनू 

जलकबदूांच्या क्षरणरेिाांना समाांतर वदशतेील प्रिासािा सरासरी िगे पुढीलप्रमाणे माांडला जातो. 
 

गण = १ ग [८] छ 
 
त्यास क्षरििेग म्हणतात. 

 
आ. ७२ अ मध्ये वदलेल्या मावहतीच्या आधारे आपल्याला पुढील समीकरणे माांडता येतात. 

चज₁ आवण चज₂ ही पदे अनुक्रमे प आवण फ येर्ील दाबसांविते आहेत. म्हणून च हे सांवित 
पुढीलप्रमाणे माांडता येते. 
 

च = चज₁ – चज₂ – च₃ [९] 
 

येरे् जलीय प्रक्रम खालीलप्रमाणे आहे : 
 

म =  च = चज₁ – चज₂ – च₃ [१०] ल ल ल 
 
चज₁ = उज₁ / घज आवण चज₂ = उज₂/ घज असल्यामुळे समी. १० खालील स्िरूपातही माांडता 

येते. 
 

म =  १ · उज₁ – उज₂ – च₃ [११] घज ल ल 
 
प्रिाहािी वदशा उभी असेल, तर समी. १० आवण ११ याांमध्ये च₃ = ल होईल आवण त्यामुळे 

 

म = चज₁ – चज₂ – १ 
= 

१  उज₁ – उज₂ – १ [१२] च₃ घज  च₃ 
 
होईल. 
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म िे मूल्य धन असेल, तर अशा जलीय प्रक्रमामुळे वनमाण होणारा प्रिाह ऊध्िथमुख आहे, असा अर्थ 
होतो. 

 
आ. ७२ आ मधील पफ ही रेिा म्हणजे एका िक्र क्षरणरेिेिा तुकडा आहे. या तुकड्यािी लाांबी dल 

आहे. त्याच्या प या एका टोकाकडील मावपकेत प पासून चज उांिीपयंत पाणी िढते आवण फ या दुसऱ्या 
टोकाला ते चज + ∂चज / ∂ल · dल उांिीपयंत िढते. 

 
प आवण फ या मापनकबदूच्या पातळ्याांतील फरक dख आहे. समी. १० मध्ये ल = dल, च /ल = − 

∂च/∂ल, चज₁ = चज, चज₂ = चज + ∂चज /∂ल · dल  आवण ि₃= dख ही मूल्ये वनयुक्त करून आपल्याला 
पुढील समीकरण वमळते : 
 

म = − ∂च = − ∂चज − ∂ख [१३] ∂ल ∂ल ∂ल 
 
उज = चज घज म्हणजेि चज = उज/घज आवण ∂चज/∂ल = १ /घज × ∂उज / ∂ल असल्यामुळे 

 

म = − १ · ∂उज − ∂ख [१४] घज ∂ल ∂ल 
 
असेही आपण वलहू शकतो. 
 

दाबािा प्रक्रम पुढीलप्रमाणे माांडता येतो. 
 

मद = − घज · ∂च = घजम [१५] ∂ल 
 

 
आकृिी ७३ : (अ) समाांग िालुकेत ठोकलेल्या फलकस्रू्णाांच्या एका राांगेखालून होणारा पाण्यािा पाझर; 

(आ) अ मध्ये दाखविलेल्या िालुकेतील एका खांडाच्या िार बाजूांिर येणाऱ्या जलदाबािी लक्षणे. 
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८९. क्षरिजाल : 
आकृती ७३ अ मध्ये िक्र रेिाांनुसार होणारे क्षरण दाखविलेले आहे. या रेिा आकृतीतील छेदाला समाांतर 
आहेत. आकृतीत एका जलाभेद्य आडव्या तळािरील ड₁ जाडीिा र्र दाखविला आहे. र्रातील िालुका 
समाांग असून एक जलाभेद्य पडदा तीत ड खोलीपयंत गेलेला आहे. पडद्याच्या दोन्ही अांगाांस असलेल्या 
जलपातळ्याांमध्ये सातत्याने च₁ इतका फरक राहतो, असे गृहीत धरले आहे. च₁ या सांवितावधक्याच्या 
अस्स्तत्िामुळे उगमवदशकेडून पाणी भमूीत प्रिशे करते, अधोमुख होऊन पडद्याखालून िाहत जाऊन 
ऊध्िथमुख होते ि प्रिाहवदशकेडे भपूृष्ठािर येते. भमूीतील एक समपाश्वथ खांड आ. ७३ आ मध्ये मोठ्या 
आकारात दाखविला आहे. तो एक समाांतरपृष्ठक असून dक्ष, dय आवण dख या त्याच्या बाजू आहेत. पाणी 
आकृतीतील छेदाला समाांतर िाहत आहे. समजा, 
 

गक्ष = ग या स्रािगेािा आडव्या वदशतेील घटक, 
 
मक्ष = ∂च/∂क्ष त्याि वदशतेील जलीय प्रक्रम, 
 
गख आवण मख = ∂च/∂ख म्हणजे उभ्या वदशतेील तशीि पदे आहेत. 
 
प्रत्येक एकाांक काळात या खांडात प्रिशे करणारे पाणी आवण बाहेर पडणारे पाणी अनुक्रमे 

खालीलप्रमाणे आहेत. 
 
येणारे पाणी : गक्ष·dख·dय +गखdक्ष·dय 
 
जाणारे पाणी : गक्ष·dख·dय + ∂ग /∂क्ष ·dक्ष·dय·dख + गख·dक्ष·dय + ∂गख/∂ख ·dख·dय·dक्ष 
 
पाणी पूणथत्िाने अदमनीय असून खांडातील त्याने व्यापलेला अिकाश बदलत नाही, असे आपण 

गृहीत धरल्यास, आत येणारे आवण बाहेर जाणारे पाणी सारखेि असले पावहजे. म्हणनू 
 
 ∂गक्ष ·dक्ष·dय·dख + ∂गख ·dख·dक्ष·dय = ०  ∂क्ष ∂ख 
 

म्हणजेि ∂गक्ष + ∂गख = ० [१] ∂क्ष ∂ख 
 
या समीकरणाने प्रिाहाच्या सातत्यािे लक्षण व्यक्त होते. डासीच्या वनयमानुसार (समी. ८८ (७)) 

स्राििगेािे दोन घटक पुढीलप्रमाणे आहेत : 
 

गक्ष = −झ ∂च आवण गख = − झ ∂च  
∂क्ष ∂ख  

 
येरे् –∂च/∂क्ष आत्रण –∂च/∂ख हे अनुक्रमे क्ष आवण ख या वदशाांतील जलीय प्रक्रम आहेत. 
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झ·च या गुणाकारास पाझर-संणचि म्हणतात आवण ते असे माांडतात : 
 

ದ = झ·च 
 

म्हणून गक्ष= − 
∂ದ 

आवण गख = − 
∂ದ  

∂क्ष ∂ख  
 
आवण समी. १ पुढील स्िरूपात माांडता येते. 
 

 ∂² ದ + ∂² ದ = ० [२] 
 ∂क्ष² ∂ख² 

 
या समीकरणािे उत्तर म्हणनू एकमेकींस काटकोनाांत छेदणाऱ्या िक्र रेिाांिे दोन सांि आपल्याला 

वमळतात. याांपैकी एका सांिातील रेिाांना क्षरिरेषा आवण दुसऱ्या सांिातील रेिाांना समदाबसंणचिरेषा 
म्हणतात. एखाद्या समसांवितरेिेिरील कोणत्याही स्र्ानी परीक्षणकूप घेतले, तर त्याांत पाणी एकाि 
उांिीपयंत िढते. या व्याख्येनुसार उगमवदशकेडील भपूृष्ठ म्हणजे एक समसांवितरेिा ठरते ि 
प्रिाहवदशकेडील भपूृष्ठ हेही तशीि एक रेिा ठरते. 

 
याि अनुरोधाने वििार केल्यास पडद्याच्या भवूमगत भागाच्या दोन्ही बाजू दाखविणाऱ्या रेिा 

क्षरणरेिा ठरतात. एिढी पक्षभतू मावहती म्हणजे क्षरणजन्य प्रिाहािी जलीय सीमालक्षिे होत आवण 
त्याांच्या आधारे समी. २ िे उत्तर वमळू शकते. आकृती ७३ अ मध्ये हे उत्तर क्षरणजाल काढून आलेखपद्धतीने 
वमळविले आहे. समी. २ आवण जलीय सीमालक्षणे या दोहोंिी पूतथता यािारे होते (फॉशथहैमर १९१७). 
स्क्लष्ट प्रकरणाांमध्ये क्षरणजाल काढण्यासाठी ‘प्रयत्नाांती यश’ अशा प्रकारिी आलेखपद्धत, जलयुक्त 
प्रारूप-प्रयोगपद्धत ककिा क्षरणजन्य प्रिाह आवण िीजप्रिाह याांतील साम्याांिर बसविलेली िैवजक पद्धत 
याांिा अिलांब करता येतो. या सिथ पद्धतींिे सांवक्षप्त समालोिन प्रकावशत झालेले आहे (आ. कासाग्राांद 
१९३७). तसेि या विियािा पवरपूणथ ऊहापोह करणारे ग्रांर्ही उपलबध आहेत (मस्कट १९३७). 

 
आलेखपद्धत िापरताना मागथदशथक ठरतील अशी काही क्षरणजाले आ. ७४ मध्ये काढून दाखविली 

आहेत. क्षरणजाल वसद्ध करणाऱ्या िक्र रेिा नेहमी अशा प्रकारे काढल्या जातात की, उपरोक्त दोन 
सांिाांतील रेिाांनी सीवमत होणारी के्षते्र स्रू्लमानाने िौरसाकृती असािीत. त्यामागील कारणाांिे वििरण 
पुढील पवरच्छेदात केले जाईल. 

 
आकृती ७४ अ ते ई याांमध्ये वनरवनराळे छेदप्रकार असलेल्या काँक्रीटच्या धरणाांच्या आधारभमूीतून 

होणाऱ्या क्षरणािे प्रकार दाखविले आहेत. प्रत्येक उदाहरणात आधारभमूीिी पाझरक्षमता सिथ वठकाणी 
सारखीि आहे. आकृती ७४ इ आवण ई याांमध्ये दाखविलेल्या क्रमरवित विजालकाांिी पाझरक्षमता नैसर्मगक 
भमूीच्या पाझरक्षमतेपेक्षा फारि अवधक आहे, असे गृहीत धरले आहे; म्हणून भमूी आवण विजालक 
याांच्याांतील स्पशथके्षत्र हे पाणी सहजपणे बाहेर जाऊ देणारे पृष्ठ मानता येते. आकृती ७४ अ ते ई याांमधील 
प्रत्येक उदाहरणात क्षरण-विभागाच्या सीमा आवण पाझरक्षम र्राांच्या सीमा एकि आहेत. त्यामुळे र्राच्या 
सीमा आवण त्याांिरील मुक्त पाण्याच्या पातळ्या याांिरून जलीय सीमालक्षणे ठरतात. 
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आकृती ७४ उ म्हणजे एकविभागी पद्धतीने बाांधलेल्या मातीच्या धरणािा छेद आहे. भरािािा 
प्रिाहवदशकेडील पायर्ा िालुकेच्या क्रमरवित आडव्या विजालकािर ठेिलेला आहे. या विजालकािी 
पाझरक्षमता भरािाच्या पाझरक्षमतेपेक्षा पुष्ट्कळि अवधक आहे; त्यामुळे तो पायथ्याजिळील वनस्सारण-
नालीप्रमाणे कायथ करू शकतो. षष₁ ही सिांत िरिी क्षरणरेिा सामान्यतः संपृक्िीरेषा ककिा क्षरिणिरोरेषा 
म्हणून ओळखली जाते. क्षरणविभागािी िरिी सीमा वतने दाखविली जाते. 

 
 

 
आकृिी ७४ : (अ ते ई) काँक्रीटच्या धरणाांच्या आधारभमूीतील समाांग िालुकेतून होणारे क्षरण, (उ आवण 
ऊ) अती बारीक आवण स्िच्छ िालुकेच्या एकविभागी धरणातून होणारे क्षरण (आधार : आ. कासाग्राांद) 
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वझरपणारे पाणी उगमवदशचे्या उतारातून धरणात प्रिशे करते आवण विजालकाच्या डाव्या सीमेकडे 
िाहत जाते. षष₁ या सीमेिे स्र्ान अगोदर माहीत नसल्यामुळे क्षरणजाल वसद्ध करण्यािी समस्या स्क्लष्ट 
होते. परांतु ही सीमा म्हणजेसुद्धा एक क्षरणरेिाि असल्यामुळे र्ोड्या प्रयत्नाांनांतर आलेखपद्धतीने ठरविता 
येते (आ. कासाग्राांद १९३७). क्षरणवशरोरेिेच्या स्र्ानािर केशाकिथणािा काहीही प्रभाि पडत नाही, या 
गृहीतािर ही पद्धत आधारलेली आहे. सूक्ष्मकणयुक्त मृवत्तकाांच्या सांबांधात असे गृहीत धरणे 
स्रू्लमानानेसुद्धा समर्थनीय ठरत नाही (पवर. १११ पाहा). एकविभागी भरािासाठी िापरलेली िाळसर 
मृवत्तका पाणी साठविण्याइतकी जलाभेद्य असल्यास अवतिृष्टीच्या काळात त्यामध्ये आ॰ ७४ ऊ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे क्षरणजन्य प्रिाह प्रस्र्ावपत होण्यािा सांभि असतो. अर्ाति भरािािे या काळातील स्रै्यथ 
कोरड्या हिामानातल्या स्र्यैापेक्षा कमी असते. 

 
आकृती ७४ मध्ये दाखविलेली सिथ क्षरणजाले काढताना असे गृहीत धरले होते की, क्षरणविभाग 

जलीयदृष्ट्या समाांग आहे. दुसऱ्या शबदाांत साांगाियािे तर, भमूीिी पाझरक्षमता प्रत्येक वदशते सारखीि 
आहे, असे गृहीत धरले होते. खरे पाहता, वनसगात जेरे् जेरे् मवृत्तका साठते तेरे् तेरे् वतच्यात र्र तयार 
झालेले आढळतात आवण त्या प्रत्येकािी पाझरक्षमता वनरवनराळी असते. समजा, 

 
झ₁, झ₂ … = एकेका र्रािे पाझरगुणाांक, 

ड₁, ड₂ = त्या प्रत्येक र्रािी जाडी, 
ड = ड₁ + ड₂ + … = वनके्षपािी एकूण जाडी, 

झस = र्राांना समाांतर वदशतेील सरासरी पाझरगुणाांक आवण 
झलां  = र्राांना लांबरूप वदशतेील सरासरी पाझरगुणाांक आहेत. 

 
र्राांना समाांतर वदशनेेि पाणी पाझरत असेल, तर क्षरणरेिासुद्धा त्याांना समाांतर असतात; आवण 

प्रत्येक र्रात कोणत्याही वठकाणी जलीय प्रक्रमािे मलू्य म हेि असते आवण ते र्राांच्या िैयस्क्तक 
पाझरगुणाांकािर अिलांबनू नसते. म्हणून सरासरी स्राििगे खालीलप्रमाणे माांडता येतो. 
 

ग = झस म = म (झ₁ड₁ + झ₂ड₂ + …… इ॰) ड 
 
म्हणजेि 
 

झस = १ (झ₁ड₁ + झ₂ड₂ + …… इ॰) [३] ड 
 
याउलट, र्राांना लांबरूप वदशनेे पाणी वझरपत असेल, तर प्रत्येक जलकबदू क्रमाने सिथ र्राांतून 

जातो. प्रिाहसातत्याच्या वनयमानुसार स्राििगे प्रत्येक र्रात सारखाि असला पावहजे. र्राांिे पाझरगुणाांक 
तर वभन्नवभन्न आहेत, तेव्हा अर्ाति प्रत्येक र्रातील जलीय प्रक्रमही वभन्न असले पावहजेत. समजा, 

 
म₁, म₂……इ. = एकेका र्रातील जलीय प्रक्रम, 

ि = एकूण जाडीतील सांवित-क्षय आवण 
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ड = ड₁ + ड₂…इ॰ = वनके्षपािी एकूण जाडी आहेत 
 
समीकरण ८८(७) च्या आधारे येर्ील स्राििगे पुढीलप्रमाणे माांडता येतो : 
 

ग = च · झलां  = झ₁म₁ = झ₂म₂…… इ. इ. ड 
 
यािरून पुढील उत्तर वमळते : 
 

झलां  = ड 
[४] ड₁ + ड₂ +…… + डछ 

 झ₁ झ² झछ 
 
समी. ३ आवण ४ याांिी तुलना केली असता, असे वदसून येते की, स्तरयुक्त भमूीत स्तराांस लांबरूप 

वदशतेील पाझरगुणाांक समाांतर वदशतेील पाझरगुणाांकापेक्षा नेहमी लहानि असला पावहजे. 
 

हीि गोष्ट खालील उदाहरणानेही स्पष्ट होईल. आपण असे गृहीत धरू की, ड जाडीच्या 
एका वनके्षपात दोन समाांग र्र असून त्याांिी जाडी प्रत्येकी १/२ ड आहे. त्याांिे पाझरगुणाांक 
वभन्नवभन्न असून त्याांिी मूल्ये झ₁ आवण झ₂ अशी आहेत. समी. ३ आवण ४ याांिा उपयोग करून 
एकूण वनके्षपाच्या पाझरगुणाांकािी मूल्ये पुढीलप्रमाणे वमळतील : 

 
झस = ½ (झ₁ + झ₂) 

 

झलां  = २ झ₁झ₂  
झ₁ + झ₂  

 
आवण त्याांिरून पुढील गुणोत्तर माांडता येईल : 
 
 झलां  = ४झ₁झ₂ = १ − ( झ₁ − झ₂ ) ² 
 झस (झ₁ + झ₂) झ₁ + झ₂  

 
अर्ाति झलां  हा झस पेक्षा लहानि असला पावहजे. एखाद्या वनके्षपामध्ये वभन्नवभन्न पाझरगुणाांकाांिे 

दोनापेक्षा अवधक र्र असले, तरीही असाि वनष्ट्किथ वनघतो. 
 
र्रयुक्त मृवत्तकाराशीतील क्षरणािे गवणत माांडण्याच्या सिथ सैद्धाांवतक पद्धती एका सुकरतादायी 

गृहीतािर आधावरत आहेत, ते असे : अशा राशीत कोणत्याही वठकाणी झस आवण झलां  याांिी मूल्ये तीि 
असतात परांतु ती समान नसतात. दुसऱ्या शबदाांत साांगाियािे तर वतयथक् वििमदैवशकत्ि हे अशा वनके्षपािे 
िैवशष्ट्य असते. ही वििमदैवशकता क्षरणजालाच्या रेखात्मक विरूपतेस कारणीभतू होते. अशा वििमदैवशक 
माध्यमात क्षरणजाल वसद्ध कराियािे असल्यास, क्षरणविभागािे र्राांना समाांतर वदशतेील माप √झलां/झस 



 

अनुक्रमणिका 

या प्रमाणात लहान कराि े(सामवसयो १९३१) ि वमळणारा रूपाांतवरत राशी समदैवशक आहे, असे समजून 
क्षरणजाल वसद्ध कराि.े नांतर क्षरणजालासवहत सिथ मापे पूिथित मूळ प्रमाणात आणािीत. आ. ७५ मध्ये ही 
कृती स्पष्ट केली आहे. बारीक िालुकेच्या वनके्षपात ठोकलेल्या फलकस्रू्णाांच्या एका राांगेिा छेद या 
आकृतीत दाखविला आहे. या वनके्षपािा झस हा समाांतर वदशतेील पाझरगुणाांक लां बवदशतेील झलां  या 
गुणाांकाच्या २·५ पट आहे. फलकस्रू्णाांच्या डाव्या बाजूस पाणी साठविलेले आहे आवण ते पायामधून 
वझरपत आहे. या उदाहरणातील क्षरणजाल आता आपल्याला काढाियािे आहे. प्रर्म आडव्या मापाांना 
√झलां/झस = ०·६३ ने गुण;ू अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या रूपाांतवरत छेदामध्ये पूिोक्त पद्धतींपैकी एकीिा 
अिलांब करून क्षरणजाल काढू; नांतर  √झस/झलां  = १·५८ ने गुणनू क्षरणजालासवहत आडिी मापे पूिथित 
करू. या कृतीतून आ. ७५ मध्ये डाव्या बाजूस दाखविलेले क्षरणजाल आपल्याला वमळते. िक्र रेिाांच्या ज्या 
दोन सांिाांतून हे क्षरणजाल वसद्ध झाले ते सांि येरे् एकमेकाांस काटकोनात छेदत नाहीत. 

 

 
आकृिी ७५ : िालुकेिे उभ्या आवण आडव्या वदशाांतील पाझरगुणाांक (झलां, झस) वभन्न असताना रूपाांतवरत 

छेदाच्या साहाय्याने क्षरणजाल रेखाटण्यािी कृती. 
 
ज्या उपपत्तीच्या आधारे समी. २ प्राप्त झाले, तीि उपपत्ती पाझरणाऱ्या समाांग पदार्ातील 

वत्रवमवत-प्रिाहालाही लागू करता येते. तसे करून 
 

 ∂² ದ 
+ 

∂²ದ 
+ 

∂²ದ 
= ० [५] 

 ∂क्ष² ∂य² ∂ख² 
 
हे समीकरण वमळते आवण त्यािे उत्तर म्हणून िक्र पृष्ठाांिे तीन सांि वमळतात. त्याांपकैी एक सांि असा असतो 
की, त्यािरील सांवितािी मलू्ये सारखी असतात. समसांवित रेिाांिे िैवशष्ट्यही हेि असते. उरलेल्या दोन 
सांिाांतील पृष्ठाांच्या छेदनरेिा वझरपणाऱ्या पाण्यािा मागथ दाखवितात. अपिादात्मकरीत्या सोप्या असलेल्या 
प्रकरणाांति केिळ समी. ५ सोडविता येते. विवमतीतील क्षरणजाल वसद्ध करण्याच्या पद्धतींसारख्या 
सोईस्कर आलेखात्मक ककिा प्रायोवगक पद्धती वत्रवमतीतील इतर समस्याांसाठी उपलबध नाहीत. म्हणून 
वत्रवमवत-क्षरणाच्या बहुताांश समस्या र्ोड्याफार प्रमाणात स्िैर आवण सुकरतादायी गृहीताांच्या आधारेि 
केिळ आवण तेही अवतशय स्रू्लमानाने सोडविणे शक्य होते. सुदैिाने स्र्ापत्यातील बहुताांश समस्याांमध्ये 
विवमवत-क्षरणािाि सांबांध येतो. 
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९०. स्रािाचे प्रमाि : 
मागील पवरच्छेदात उल्लवेखलेल्या पद्धतींपैकी एकािा अिलांब करून क्षरणजाल वसद्ध केल्यानांतर, 
डासीच्या वनयमाच्या आधारे स्रािािे प्रमाण ठरविता येते. 
 

ग = झम ८८ (७) 
 
येरे् नेहमीप्रमाणे ग हा स्राििगे, झ हा पाझरगुणाांक आवण म हा जलीय प्रक्रम आहे. क्षरणजाल काढण्यािी 
कृती सोपी होण्यासाठी ते असे काढाि ेकी, शजेारी असणाऱ्या दोन क्षरणरेिाांमध्ये होणारा सांवितक्षय पढेु 
वदल्याप्रमाणे एकाि मूल्यािा असािा. 
 

Δच = च₁ [१] ट 
 
या समीकरणात च₁ हे एकूण सांवित आहे आवण ट हा सांवितक्षयािे टप्पे दाखविणारा अांक आहे. 

त्यािे सोयीस्कर असे कोणतेही मूल्य घ्याि.े आ. ७३ अ काढताांना ट िे मूल्य १८ धरले होते. सांवितक्षयािे हे 
टप्पे क्रमशः १ ते १८ आकड्याांनी दाखविले आहेत. 

 
क्षरणरेिा समसांवित रेिाांना काटकोनात छेदतात. दोन क्षरणरेिाांतील के्षत्रास क्षरिपात्र असे 

म्हणतात. जलकबदू क्षरणरेिाांनुसार िाहात असल्यामुळे प्रिशेस्र्ान आवण वनगथमनस्र्ान यावशिाय इतर 
वठकाणी पाणी आतही येत नाही ककिा बाहेरही जात नाही. परांतु पात्रािी रुां दी आवण तदनुिांवगक स्रािािे 
प्रमाण या दोन गोष्टी पात्राच्या लाांबीत स्र्ानागवणक वभन्न असतात. 

 
एकमेकींशजेारी असणाऱ्या दोन समसांवित रेिाांमध्ये पडणारा क्षरणपात्रािा भाग म्हणजे 

क्षरणजालातील के्षत्र होय. पांधरा क्रमाांकाच्या सांवितक्षयाच्या विभागात असलेले एक के्षत्र आकृतीत 
रेखाांवकत केले आहे. या के्षत्राच्या दोन समसांवित रेिाांतील अांतर अ असेल, तर त्या के्षत्रातील सरासरी 
जलीय प्रक्रम म = Δच/अ होतो आवण त्यातून एकाांक काळात आवण क्षरणपात्राच्या एकाांक रुां दीतून 
िाहणारे पाणी पुढील समीकरणाने माांडता येते. 
 

झम = झ Δच  
अ  

 
के्षत्राला सीवमत करणाऱ्या क्षरणरेिाांमधील अांतर ब (आकृतीत अ दाखविले आहे, त्याऐिजी) 

असेल, तर त्या के्षत्रातून िाहणारे पाणी 
 

ब · झम = झ Δच · ब अ 
 
इतके असेल. 
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िाहणाऱ्या पाण्यािा राशी क्षरणपात्राच्या लाांबीमध्ये प्रत्येक वठकाणी सारखाि असल्यामुळे ब/अ या 
गुणोत्तरािे मूल्यही स्स्र्र रावहले पावहजे. स्रािािे गवणत सोपे होण्यासाठी क्षरणजाल अशा प्रकारे काढतात 
की, त्यातील के्षते्र िौरसाकृती व्हािीत. पवरणामी ब/अ = १ होते. म्हणून प्रत्येक क्षरणपात्रातील स्राि 
पुढीलप्रमाणे होतो : 
 

Δस्रा = झ Δ च अ = झ · च₁ [२] अ ट 
 
एकां दर क्षरणपाते्र प असतील, तर एकूण स्राि पुढीलप्रमाणे माांडता येतो : 

 

स्रा = झ · च₁ ·  प [३] ट 
 
क्षरणजालातील के्षते्र िौरस असल्यामुळे प िे मूल्य ट िर अिलांबनू राहते. आपण ट दुप्पट केला, 

तर प ही दुप्पट केला पावहजे. आ. ७२ अ मध्ये प िी सांख्या ९ आहे. 
 
क्षरणभमूी वििमदैवशक असते, म्हणजेि र्रपृष्ठाांना समाांतर वदशतेील पाझरगुणाांक झस आवण लांब 

वदशतेील झलां  असतो, तेव्हा रूपाांतवरत छेदाच्या साहाय्याने क्षरणजाल काढता येते हे आपण आ. ७५ मध्ये 
पावहले (सामवसयो १९३१). अशा उदाहरणात स्रािािे समीकरण पुढीलप्रमाणे माांडले जाते : 
 

स्रा = ि₁ · प · √झसझलां  [४] ट 
 
पुढील पवरच्छेदाांतून क्षरणािा मृवत्तकादाबािर आवण उतार-स्र्ैयािर होणारा पवरणाम दाखविणारी 

उदाहरणे वदलेली आहेत. सुबोधतेसाठी, ज्याांिे समाकिथण नगण्य आहे अशा मृवत्तकाांिीि उदाहरणे तेरे् 
वििारात घेतली आहेत. 
 
९१. आधारबभिींिरील मृणिकादाबािर होिारा पजयन्यिृिीचा पणरिाम : 
आकृती ७६ अ मध्ये एका गुरुत्िाधारी आधारकभतीिा छेद दाखविला आहे. कभतीमागच्या भरणािा तळ 
जलाभेद्य असून कभत आवण भरण याांमध्ये भरड कणाांिा एक विजालक घातलेला आहे. कभतीच्या 
पायथ्याजिळील वनस्सारण-वछद्राांशी हा विजालक जोडलेला आहे. पाऊस पडत असताना भरणाच्या 
पृष्ठभागािर पडणाऱ्या पाण्यािा काही अांश भरणात वशरतो आवण विजालकाकडे िाहत जातो. येरे् भरणािा 
पृष्टभाग म्हणजे समसांवित रेिा ठरते आवण तळ ही क्षरणरेिा ठरते. भरण आवण विजालक याांमधील उभ्या 
स्पशथपृष्ठािर प्रत्येक वठकाणी उदासीन प्रवतबल शून्य असते. या सिथ जलीय लक्षणाांना अनुसरून काढलेले 
क्षरणजाल आ. ७६ अ मध्ये दाखविले आहे. 
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आकृिी ७६ : (अ, इ आवण ई) आधारकभतीच्या पाठीशी भरड िाळूिा वनस्सारणार्ी र्र अस्स्तत्िात असेल, 
तर पजथन्यिृष्टीच्या काळात कभतीिर येणारा दाब ठरविण्यािी आलेखात्मक कृती; (आ) पृष्ठभागाजिळिा 

स्राििगे आवण पाझरगुणाांक याांमधील गुणोत्तरािे वितरण; (उ) पजथन्यिृष्टीच्या काळात होणारी 
मृवत्तकादाबातील िाढ टाळण्यासाठी वतरक्या विजालकािी योजना. 

 
एकाांक काळात प्रत्येक क्षरणपात्रातून होणारा स्राि सारखाि असून त्यािा िगे पुढीलप्रमाणे 

असतो, हे मागील पवरच्छेदात पावहले आहेि. 
 

ग = झम = झ · Δ च  
अ  

 
येरे् Δच म्हणजे एका समसांवित रेिेपासून दुसरीपयंत घडून येणारा सांवितक्षय आहे आवण अ ही 
क्षरणजालातील िौरसािी एक बाजू आहे. भ या कबदूच्या (आ. ७६ अ) पढूुन भरणात वशरणारे पािसािे 
पाणी जिळजिळ अधोमुख वदशनेे िाहते आवण भ पासून dल या अवतशय र्ोड्या अांतरािर पृष्ठभाग सोडते 
(हे आकृतीत दाखविलेले नाही). सांवितक्षय dल आहे आवण पाण्याच्या प्रिासािे अांतरही dल आहे; म्हणून 
म = १ होऊन स्राििगेािे समीकरण पुढीलप्रमाणे माांडता येते : 
 

ग₀= झम = झ 
 
येरे् झ हा भरणािा पाझरगुणाांक आहे. भ पासून उजिीकडे एकमेकींशजेारी असणाऱ्या दोन समसांवित 
रेिाांमधील अांतर क्रमाने िाढत जाते, परांतु सांवितक्षय तोि म्हणजे Δच इतकाि राहतो. अर्ाति या 
पवरस्स्र्तीत स्राििगे उजिीकडे कमी होत जातो (आ. ७६ आ पाहा). पजथन्यिृष्टीिी महत्ता गिृ (एकाांक 
काळातील पािसािे मान) पाझरगुणाांकाइतकी होताि भरणातून विजालकाकडे सातत्याने प्रिाहाला प्रारांभ 
होतो आवण त्यातील कोणत्याही वठकाणी असणारे उदासीन प्रवतबल –उज– आकृतीत दाखविलेल्या 
क्षरणजालाच्या साहाय्याने ठरविता येते. पािसाळी हिते ही पवरस्स्र्ती पाऊस जोरािा असेल त्या प्रत्येक 
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िळेी वनमाण होते; अर्ात त्यासाठी झ िे मूल्य ०·००२ सेंमी/सेकां द ककिा २·८४ इांि/तास इतके ककिा 
त्याहून कमी असाि ेलागते. 
 

भरणािर पाऊस पडत असताना कभतीिर येणाऱ्या मृवत्तकादाबािी तीव्रता कूलोमच्या पद्धतीिा 
अिलांब करून ठरविता येते (टेरझागी १९३६ ड). भरणातील ओल्या मातीिी घनता, घ, गृहीत धरून वतिा 
कातथवनक विरोध देणारे नेहमीिे समीकरण माांडू. 
 

क = (ಲ − उज) स्पಖ ६ (५) 
 
कूलोमच्या पद्धतीत साांवगतल्याप्रमाणे घसरपृष्ठ सरळ आहे असे गृहीत धरू. समस्या सोडविण्यािा 

प्रारांभ म्हणून आपण भरणाच्या पायथ्यातून जाणारे नर₁ (आ. ७६ अ आवण इ) हे कोणतेही एक घसरपृष्ठ 
वििारात घेऊ. या पृष्ठािरील मृवत्तकाखांडािे िजन व₁ आहे आवण त्यािर कारक असणारी इतर बले अशी 
आहेत : ऊ₁ हा जलदाब – नर₁ पृष्ठाला लांबरूप; ब₁ ही प्रवतवक्रया – नर₁ िरील लां बाशी ಖ कोन करणारी; 
दा₁िृ हा कभतीिरील दाब – लांबाशी ಕ कोन करणारा. 

 
ऊ₁ म्हणजे नर₁ या पृष्ठािरील उज या उदासीन प्रवतबलाांिे फलरूप बल आहे. उदासीन 

प्रवतबलविियक समी. ६ (१) प्रमाणे 
 

उज = घजचज 
 
आहे. या उदाहरणात चज म्हणजे ठ या कोणत्याही कबदूिे स्र्ान आवण त्यातून जाणारी समसांवित रेिा, 
विजालकाच्या उभ्या पृष्ठास वमळते, ते ठ₁ हे स्र्ान याांच्या उांिीतील फरक आहे. र₁न िरील प्रत्येक 
वठकाणािे उदासीन प्रवतबल त्या पृष्ठाला काटकोनात स्स्र्त केले असता नतर₁ ही जलदाबरेिा वमळते. 
नतर₁ या के्षत्राने हे उदासीन बल दाखविले जाते आवण त्यािी वदशा या दाबके्षत्राच्या गुरुत्िमध्यातून जाते. 
 

ब₁ (आ. ७६ इ) ही प्रवतवक्रया म्हणजे नर₁ िरील कायथसाधक प्रवतबलाांिे फलरूप बल आहे; म्हणनू 
ती त्या पृष्ठािरील लां बाशी ಖ कोन करते. भनर₁ हा खांड समतोल अिस्रे्त आहे, त्याअर्ी तदनुिांवगक 
बलप्रवतमा बांदमुखी असली पावहजे. हे लक्षण आवण ब₁ आवण दा₁िृ या अज्ञात मूल्याांच्या बलाांच्या ज्ञात वदशा 
याांच्या साहाय्याने नर₁ िरून होणारी घसरण (आ. ७६ अ) रोखण्यास आिश्यक असणाऱ्या दाबािे मूल्य 
दा₁िृ = थ₁ज₁ (आ. ७६ ई) असे ठरते. पाऊस र्ाांबल्यानांतर हे उदासीन बल लगेि कमी होते आवण शिेटी 
केशाकिथणामुळे (प्रकरण १५ पाहा) ऋण होते. केशाकिथणजन्य बले आवण अांशतः झालेल्या वनस्सारणामुळे 
घनतेत होणारी घट या दोन्ही गोष्टी दुलथ वक्षल्या, तर नर₁ िरून होणाऱ्या घसरणीस प्रवतबांध करण्यास 
आिश्यक असणारा पाश्वीय दाब दा₁ = थ₁ज’₁ (आ. ७६ ई) होतो. 

 
नर₁ सारख्याि स्िचे्छ्या घेतलेल्या नर₂, नर₃ इ. अन्य छेदाांसाठी (आकृतीत दाखविलेले नाहीत) 

याि कृतीिी पुनराितृ्ती करून खऱ्या घसरपृष्ठािे स्र्ान वनवित करता येते. अशा छेदाांिी व₂, व₃ ही िजने 
आ. ७६ ई मध्ये य पासून िरच्या बाजूस स्स्र्त करून शिेटी या कृतीतून प्राप्त होणारे ज₂,ज₃ इ. कबदू 
(आकृतीत न दाखविलेले) आिृ या आलेखािर स्स्र्त असतात. या िक्र रेिेस यथ ला समाांतर स्पशथरेिा 
काढल्यास ज कबदू वमळतो. थज हे अांतर म्हणजे पजथन्यकालातील उदु्यक्त मवृत्तकादाब दाउिृ होय. त्यािा 
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कारककबदू भरणाच्या तळापासून च/३ पेक्षा र्ोड्या अवधक उांिीिर स्स्र्त असतो. पािसानांतरिा दाउ हा 
उदु्यक्त मवृत्तकादाब आ. ७६ ई मध्ये दाखविल्याप्रमाणे कुलमानप्रणीत कृतीने ठरविता येतो (पवर. २४ 
पाहा). या सिथ कृतीतून वनष्ट्पन्न होणाऱ्या फवलताांनुसार असे वदसते की, कभतीमागील वनस्सारण-व्यिस्र्ा 
वकतीही कायथक्षम असली, तरीही पाश्वीय दाबाच्या तीव्रतेिर होणारा पजथन्यिृष्टीिा पवरणाम फार महत्त्िािा 
असतो. सांभाव्य घसरपृष्ठािा उतारकोन पजथन्यिृष्टीमुळे कमी होतो, असेही आढळून आले आहे. जर घ = 
१२५ पौं./घ.फू.₁ ಖ = ३८°, ಕ = १५° आवण च = २४ फू. असेल, तर पुढीलप्रमाणे उत्तरे वमळतात : 

 
पािसापूिी : दाउ = ३·६ टन/िौ.फू. ತ = ६२° 
पािसात : दाउ = ४·८ टन/िौ.फू. ತ = ५४° − ३०’ 

 

आधारकभतींच्या पूिथकल्पविियक रूढ पद्धतींमध्ये पजथन्यिृष्टीिा मृवत्तकादाबािरील पवरणाम दुलथ वक्षला 
जातो. खरे पाहता, िरील आकड्याांनी दाखविल्याप्रमाणे पािसामुळे मृवत्तकादाब ३३% इतका िाढू शकतो. 
तेव्हा आधारकभतींिे उच्छेद मुसळधार पािसाच्या काळाति साधारणतः घडून येतात, यात काही आियथ 
नाही. असे उच्छेद कभतींमागील अपऱु्या वनस्सारण-व्यिस्रे्मुळेि केिळ घडतात, या प्रिवलत मतातील 
िूकही या विििेनािरून वदसून येते. 

 
पजथन्यिृष्टीिा मृवत्तकादाबािर होणारा पवरणाम समसांवित रेिाांच्या िक्रतेमुळे होतो, हे आ. ७६ अ 

िरून वदसून आले. या िक्रतेमुळेि कभतीच्या पायथ्यातून जाणाऱ्या सांभाव्य घसरपृष्ठािर पाण्यािा दाब 
वनमाण होतो. आ॰ ७६ उ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे विजालक वतरपा असेल, तर घसरू पाहणाऱ्या खांडातील 
सिथ समसांवित रेिा आडव्या होतात. त्यामुळे जलदाब िगळला जाऊन पजथन्यकाळातील मृवत्तकादाब रूढ 
पद्धतींिा अिलांब करून वमळणाऱ्या दाबाइतकाि होतो. 
 
९२. पजयन्यिृिी आणि भरिी-ओहोटी याचंा कीलकबद्ध फलकबभिींच्या स्िैयािर होिारा पणरिाम: 
प्रकरण ११ मध्ये िर्मणलेल्या कीलकबद्ध फलककभतींिे पूिथकल्प करण्याच्या पद्धती, मृवत्तकेिा कातथवनक 
विरोध 
 

क = ಲस्पಖ 
 
या समीकरणाने ठरविता येतो, या गृहीतािर आधारलेल्या आहेत. ಲ हे सांभाव्य घसरपषृ्ठािरील कायथसाधक 
लां बवदक् प्रवतबल आहे. दुसऱ्या शबदाांत साांगाियािे तर उदासीन प्रवतबलेक्षलु्लक असतात असे तेरे् गृहीत 
धरले होते. एकमेकींशजेारच्या फलकस्रू्णाांमध्ये राहून गेलेल्या फटींमुळे ककिा अशाि अन्य कारणाांमुळे 
फलककभतीतून पाणी वझरपू शकले, तर वतच्या िरच्या भागािर येणारा उदु्यक्त मवृत्तकादाब पािसामुळे 
िाढण्यािा सांभि असतो; परांतु तळाकडच्या भागाला आधार देणाऱ्या मवृत्तकेिा प्रवतयोगी विरोध मात्र अशा 
िळेी कमी होत नाही. याउलट, स्रू्णाांमधील फटी गाळाने भरल्यामुळे ककिा स्रू्णा प्रबवलत काँक्रीटच्या 
असून त्याांतील फटींमध्ये सूविकाभरणाने सीमेंट भरल्यामुळे, फलककभत व्यिहारतः जलाभेद्य आहे असे 
मानता येत असेल, तर भरणातील पािसािे पाणी स्रू्णाांच्या खालून िाहात जाऊन तळाकडील आधार 
देणाऱ्या भमूीमध्ये वशरते. आकृती ७७ अ मध्ये असे एक उदाहरण दाखविले आहे. तेरे् जलाभेद्य तळािरील 
बारीक िाळूच्या र्रात फलकस्रू्णा ठोकलेल्या आहेत. स्रू्णाांिी टोके जलाभेद्य तळापयंत गेलेली नाहीत. 
पािसापूिी भवूमगत जलपातळी तस आहे. पजथन्यकाळातील पवरस्स्र्ती क्षरणजाल काढून दाखविली आहे. 
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हे क्षरणजाल काढताना नैसर्मगक र्रािी आवण भरणािी पाझरक्षमता सारखीि असून फलककभत पूणथपणे 
जलाभेद्य आहे असे गृहीत धरले आहे. 
 

िालुकेच्या कातथवनक विरोधािे नेहमीिे समीकरण खाली माांडले आहे. 
 

क = (ಲ–उज) स्पಖ ६(५) 
 

उज या उदासीन प्रवतबलािी मूल्ये क्षरणजालािरून वमळतात. तविियक कृती मागील पवरच्छेदात 
विशद केली आहेि. उदासीन प्रवतबलाांमुळे फलककभतीच्या िरच्या भागािर येणारा मृवत्तकादाब िाढतो 
आवण खालच्या भागािरील पाश्वीय विरोध कमी होतो. प्रत्येक वठकाणी उज = घजचज असते. या पद्धतीिा 
िापर कसा करतात, हे पाहण्यासाठी क्रमाांक २ च्या समसांवितरेिेिरील ठ₁ आवण ठ₂ (आ. ७७ अ) येर्ील 
उदासीन प्रवतबले ठरि.ू प्रिशेपृष्ठ आवण वनगथमनपृष्ठ याांतील सांवितक्षयािे एकूण टप्पे ट = १० आहेत; 
म्हणून एका समसांवितरेिेपासून दुसरीपयंत होणाऱ्या प्रिाहात घडून येणारा सांवितक्षय या उदाहरणात 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

Δच= च₁ = च₁ = च  ट १० १० 
 

त्यािप्रमाणे पृष्ठभाग आवण ठ₁ठ₂ ही रेिा याांतील सांवितक्षय २ Δच आहे; म्हणून ठ₁ येर्ील 
उदासीन प्रवतबल = घज (ख₁ −२ Δ च) आहे आवण ठ₂ येर्ील घज (ख₂ −२ Δ च) आहे. या पद्धतीने 
िालुकेतील कोणत्याही छेदािरील – उदा., नर आवण नस (आ. ७७ अ) या सांभाव्य घसरपृष्ठाांिरील–
उदासीन प्रवतबले आपण ठरि ूशकू. पूिीि साांवगतल्याप्रमाणे ही प्रवतबले कभतीच्या िरच्या भागािर येणारा 
उदु्यक्त मृवत्तकादाब िाढवितात आवण खालच्या भागािरील प्रवतयोगी दाबजन्य विरोध कमी करतात. या 
दोन्ही घटनाांिी प्रिृत्ती फलककभतीिा सुरवक्षतताांक कमी करण्याकडे आहे. प्रकरण ११ मध्ये िर्मणलेल्या 
पद्धतींपैकी एकीला, मागील पवरच्छेदात विशद केलेल्या पद्धतीिी जोड देऊन हा सुरवक्षतताांक ठरविता 
येतो. 

 

 
आकृिी ७७ : (अ) जलाभेद्य फलककभतीमागील बारीक िाळूच्या भरणातील पजथन्यकालीन क्षरण;तस ही 
भजूलपातळी आहे, (आ) समुद्रतटािरील फलककभतीच्या मागील िाळूतील ओहोटीच्या िळेेिे क्षरण. 
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भरती-ओहोटीिे फरक जेरे् मोठ्या प्रमाणािर घडून येतात, अशा समुद्राच्या काठी बाांधलेल्या 
जलाभेद्य फलककभतीिा छेद आ. ७७ आ मध्ये दाखविला आहे. तेर्ील मवृत्तकाविियक पवरस्स्र्ती आ. ७७ 
अ प्रमाणेि आहे, असे गृहीत धरले आहे. भरतीच्या काळात स्रू्णाांिी खालिी कड आवण जलाभेद्य तळ 
याांमधील भमूीतून समुद्रािे पाणी भरणामध्ये वशरते. या क्षरणामुळे स्रू्णाांच्या खालच्या भागािरील प्रवतयोगी 
दाबजन्य विरोध िाढतो आवण त्यािबरोबर सुरवक्षतताांकही िाढतो. तर्ावप ओहोटीच्या काळात आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे याच्या उलट वक्रया घडतात. फलककभतीच्या िरच्या भागािर येणारा उदु्यक्त मवृत्तकादाब 
िाढतो आवण खालच्या भागािरील विरोध कमी होतो. 
 

फलककभतींच्या सुरवक्षतताांकािर उपयुथक्त घडामोडींिा असा वनणायक प्रभाि पडत असल्यामुळे, 
अशा कभतीच्या तळाकडील भागाला आधार देणाऱ्या िाळूकडे, कभतीमागच्या भरणाकडून येणाऱ्या 
अल्पकालीन जलप्रिाहािी सांभाव्य उगमस्र्ाने आवण त्याांिे बलात्मक पवरणाम, याांिा शोध आवण विश्लेिण 
अगोदर केल्याविना कोणत्याही फलककभतीिा पूिथकल्प तयार करू नये. फलककभतीच्या बाबतीतील 
क्षरणजाल बऱ्याि अांशी नैसर्मगक वनके्षपातील स्तररिनेिा तपशील, तसेि त्या वनके्षपािा सरासरी 
पाझरगुणाांक ि भरणािा पाझरगुणाांक याांिे परस्पराांशी असणारे प्रमाण, याांिर अिलांबून असते. याांपकैी 
कोणतीही बाब अिूकपणे ठरविता येत नाही; म्हणून सांभाव्य असणाऱ्या, अवधकात अवधक प्रवतकूल गोष्टींिर 
स्र्ैयथविियक विश्लेिण आधावरत असाि.े अर्ात या गोष्टी मृवत्तकेच्या अन्ििेणातून वमळालेल्या मावहतीशी 
सुसांगत असाव्यात. बहुतेक प्रकरणी पाऊस ककिा भरती-ओहोटी याांच्या पवरणामाांिा घातकपणा 
वनस्सारणािे उपाय योजून बऱ्याि अांशी कमी करता येतो. असे उपाय आ. ७६ उ मध्ये आधारकभतीच्या 
बाबतीत दाखविले आहेत. 
 
९३. क्षरिाचा उिाराचं्या स्िैयािर होिारा पणरिाम : 
आकृती ७८ अ मध्ये एका एकविभागी भरािािा छेद दाखविला आहे. भरािािी बैठक व्यिहारतः जलाभेद्य 
मानता येईल अशा र्रािर आहे. भरािासाठी िापरलेली मृवत्तका बारीक कणयुक्त असून वतिे समाकिथण 
क्षुल्लक आहे. म्हणून िालुका समजून वतिा कातथवनक विरोधअसा माांडता येईल. नेहमीप्रमाणे ಲ हे सांभाव्य 
घसरपृष्ठािरील लां बवदक् प्रवतबल असून उज हे उदासीन प्रवतबल आहे. सूक्ष्मकण-मृवत्तका दीघथ काळ 
सांपृक्त राहतात त्यामुळे आद्रथ घनता व्यिहारतः स्स्र्रमलू्य आहे असे मानता येते. उन्हाळ्यात रांध्राांतील 
पाणी केशाकिथणामुळे धरून ठेिले जाते त्यामुळे त्यािळेी उदासीन प्रवतबले ऋण असतात (प्रकरण १४ 
पाहा). उज शून्य असताना वमळणाऱ्या सुरवक्षतताांकापेक्षा ऋण असताांना वमळणारा सुरवक्षतताांक अवधकि 
असल्यामुळे उन्हाळ्यातील उदासीन प्रवतबलाांिा वििार पुढील विश्लेिणात केला जाणार नाही. 
 

क = (ಲ–उज) स्पಖ ६ (५) 
 

मोठ्या पािसाच्या िळेी काही पाणी भरािाच्या माथ्यातून आवण उताराच्या िरच्या भागातून प्रिशे 
करते आवण खालच्या भागातून बाहेर पडते. उरलेले पाणी उताराच्या पृष्ठािरून िाहत जाते. आ. ७८ अ 
मध्ये दाखविलेले त्यािळेेिे क्षरणजाल काढण्यासाठी पढुील जलीय सीमालक्षणाांिा उपयोग केला आहे. 
भरािािी बठैक दाखविणारी रेिा आवण त्यािे सममात्रत्ि स्पष्ट करणारी मध्यरेिा या क्षरणरेिा आहेत; 
माथ्यािी रेिा ही समसांवित रेिा आहे आवण उतारािरील कोणत्याही वठकाणी उदासीन प्रवतबल शनू्य आहे. 
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आकृिी ७८ : (अ) सूक्ष्मकण िालुकेत बाांधलेल्या भरािातील पजथन्यकालीन क्षरण, (आ आवण इ) 

घिथणितुथळ पद्धतीने स्र्ैयािे गवणत माांडण्यासाठी आिश्यक असलेले बलाांिे बहुकोन; (ई) भरािाच्या 
तळािर भरड िाळूिा विजालक िापरून पजथन्यकालीन उच्छेदास प्रवतबांध करण्यािी पद्धत. 

 
भरािातून पाण्यािा पाझर सतत राहण्यासाठी पजथन्यािी तीव्रता गिृ (एकाांक के्षत्रािर, एकाांक 

कालात पडणारा पाऊस) क्षरणजालाने वनवित होणारा सांतत-प्रिाह वटकविण्यास पुरेशी हिी. 
क्षरणजालातील प्रत्येक क्षरणपात्रातून िाहणारे पाणी (Δ स्रा) सारखेि असते (पवर॰ ९० पाहा); म्हणून ज्या 
क्षरणपात्रािी रुां दी पाऊस पडणाऱ्या पृष्ठाजिळ लघुतम असेल, त्यातून आत वशरणाऱ्या पाण्यािे प्रमाण (दर 
एकाांक के्षत्री ि एकाांक काळात) महत्तम असेल हे स्पष्ट आहे. अशी पवरस्स्र्ती भरािाच्या माथ्याच्या 
कडाांजिळ असते. तेरे् दोन क्षरणरेिाांमधील अांतर लघुतम (अलघु) असते. या क्षरणपात्रातील एकूण 
सांवित-क्षय चआहे (आ॰ ७८अ पाहा) आवण प्रत्येक टप्प्यातील सांवितक्षय 
 

Δच = च ९० (१) ट 
 
आहे, असे गृहीत धरू. येरे् ट ने सांवितक्षयािे टप्पे दाखविले जातात. पात्राच्या प्रिशेािी रुां दी अलघु आहे; 
म्हणून 
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म = Δच  अलघु 
 
हा जलीय प्रक्रम आहे आवण 
 

ग = मझ = झ Δच = झ · च  अलघु अलघु ट 
 

म्हणजे एकाांक काळात, एकाांक के्षत्रातून भरािात वशरणारे पािसािे पाणी आहे. 
 
हा प्रिाह सातत्याने वटकाियािा असेल, तर 

 

गिृ⪚ झ · च [१] अलघु ट 
 
असाियास हिा. 
 

अवत बारीक िालुकेच्या पाझरगुणाांकापेक्षा ज्याांिा पाझरगुणाांक कमी आहे, अशा मृवत्तकाांत 
बाांधलेल्या भरािाांत पािसाळी हिते ही पवरस्स्र्ती वनमाण होते. 
 

उताराच्या सुरवक्षतताांकािर पडणारा पजथन्यिृष्टीिा प्रभाि प्रकरण ९ मध्ये िर्मणलेल्या घिथणितुथळ 
पद्धतीने ठरविता येतो. पािसापूिी उदासीन प्रवतबल शून्य गृहीत धरले जाते. समाकिथण क्षलु्लक 
असल्यामुळे त्या अिस्रे्तील लक्ष्मणितुथळ आवण उताररेिा एकि होतात (पवर. ६० पाहा) आवण 
घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक पुढील समीकरणाने वमळतो. 
 

सु = 
स्पಖ 

 स्पಇ 
 
येरे् ಇ हा उतारकोन आहे (आ. ७८ अ). 
 

पजथन्यकाळात लक्ष्मणितुथळािी वत्रज्या वनवित मूल्यािी होते आवण त्यािे उताराच्या सांदभातील 
स्र्ान प्रयत्नाांती वमळते. प्रारांभ म्हणून भरािाच्या दृढ तळास स्पशथ करणारे एक ितुथळ (आ. ७८ अ) आपण 
वििारार्थ घेऊ. त्यािा कें द्रकबदू म₁ आहे आवण तदनुिांवगक ळघ या घिथणितुथळािी वत्रज्या त्रघ आहे. भनरहे 
तात्पुरते गृहीत धरलेले घसरपृष्ठ आहे. त्यािरील उदासीन प्रवतबले नेहमीप्रमाणे 
 

उज = घजचज ६ (१) 
 
या समीकरणाने वमळतील. भनर िरील उदासीन प्रवतबलाांिे ऊ₁ हे फलरूप बल बलप्रवतमेच्या साहाय्याने 
ठरविता येते (आ. ७८ आ पाहा). तेर्ील ऊ₁ ला समाांतर रेिा काढून वमळणारी त्यािी कारक वदशा 
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ितुथळाच्या म₁ या कें द्रातून जाते. मवृत्तकाखांडािे व₁ हे आद्रथ िजन ऊ₁ आवण ब₁ या दोन बलाांनी पेलले जाते 
(आ. ७८ इ पाहा). त्याांपैकी ऊ₁ हे बल ज्ञात आहे. सुरिातीस साांवगतल्याप्रमाणे हे बल म्हणजे भनर िर 
कारक असणाऱ्या उदासीन दाबाांिा फलरूप दाब आहे. ब₁ हे दुसरे बल म्हणजे त्याि पृष्ठािरील 
कायथसाधक प्रवतबलाांिे फलरूप बल आहे. ऊ₁ आवण व₁ या बलाांच्या छेदनकबदूतून ते गेले पावहजे. ब₁ 
दाखविणारी रेिा लाांबविली असता, वतिे म₁ पासून मोजलेले अांतर ल₁ आहे. उतारामध्ये घसरण होण्यािी 
प्रिृत्ती, ल₁ िे मूल्य िाढेल त्याप्रमाणे िाढत जाते. म्हणनू त्रघ/ल₁ हे गुणोत्तर उताराच्या स्र्ैयािे गमक 
समजता येईल. ल₁ = त्रघ असेल, तर ब₁ िी वदशा घिथणितुथळास स्पशथरेिेप्रमाणे होते आवण त्यािळेी 
सुरवक्षतताांक त्रघ / ल₁ = १ होतो. ल₁ = ० असल्यास, सुरवक्षतताांक अनांत मूल्यािा होईल. भनर िरील 
घसरणीिा पजथन्यकाळातील सुरवक्षतताांक पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

सुिृ= त्रघ  ल₁ 
 

आकृती ७८ अ मध्ये दाखविलेल्या उदाहरणात सुिृ िे मलू्य एकापेक्षा कमी आहे; परांतु भनर हे पषृ्ठ 
लक्ष्मणितुथळि असेल, असे मात्र नव्हे. त्यामुळे क्षरणजालाने दाखविलेली सांतत प्रिाहािी अिस्र्ा, 
पजथन्यिृष्टीने प्रस्र्ावपत करण्यापूिीि घसरण होण्यािा सांभि आहे. याउलट, सुिृ िे मूल्य एकाहून अवधक 
आढळल्यास, आणखी ितुथळे काढून या कृतीिी पुनराितृ्ती केली पावहजे ि लक्ष्मणितुथळािे स्र्ान पुढील 
लक्षणािी पूती करून ठरविले पावहजे. 
 

सुिृ= त्रघ = लघुतम मूल्य ल₁ 
 

भरािाच्या तळाशी आपण भरड कणाांिा विजालक घातला, तर सिथ समसांवित रेिा वक्षवतजसमाांतर 
होतात आवण क्षरणरेिा उभ्या होतात (आ. ७८ ई पाहा). पवरणामी भरािात सिथ वठकाणी उदासीन प्रवतबल 
शून्य होते आवण पजथन्यिृष्टीमुळे उतारािे स्र्यैथ कमी होण्याला प्रवतबांध होतो. त्यामुळे अशा विजालकािी 
योजना म्हणजे रस्त्याांच्या ककिा लोहमागांच्या भरािाांिे स्र्यैथ िाढविण्यािा सोपा आवण स्िस्त उपाय ठरतो. 
 

आकृती ७८ अ मध्ये दाखविलेली आलेखात्मक कृती कोणताही फरक न करता, ज्यातून 
तलािातील पाणी वझरपत आहे, अशा मातीच्या धरणािा (आ. ७४ उ) सुरवक्षतताांक ठरविण्यासाठी िापरता 
येते. क्षरणजाल वसद्ध केले की, ऊ₁ हे उदासीन प्रवतबल त्याच्या साहाय्याने ठरविता येते आवण सांभाव्य 
घसरपृष्ठािरील मृवत्तकेच्या ि₁ या िजनाबरोबर त्यािा वििार करता येतो. 

 
भरािाच्या प्रवतबल पवरस्स्र्तीत होणाऱ्या बदलाांगवणक मृवत्तकेतील ओलाव्यात तात्काळ फरक 

पडतो, या गृहीतािर उपरोक्त पद्धत आधारलेली आहे; म्हणून ती, दमनीय ि अल्प पाझरक्षमतेच्या 
मृवत्तकाांत—उदा., विक्कण मातीत—बाांधलेल्या भरािाला ककिा धरणाला लागू करता येत नाही. 
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९४. णबलणक्रयेचे स्िरूप आणि िदनुषणंगक लक्ष्मि-संणचि : 
आकृती ७९ अ मध्ये एका एकेरी कभतीच्या कुां डन-बाांधािा छेद दाखविला आहे. फलकस्रू्णाांच्या एका 
राांगेला तीर आवण धीरे याांच्यािारे पाश्वीय आधार देऊन ही कभत बाांधलेली आहे. आधारभमूीमध्ये ड₁ 
जाडीिा एक भरड िाळूिा र्र आवण ड₂ जाडीिा बारीक िाळूिा र्र आहे. ही िाळू समाांग आवण दृढ आहे. 
िरच्या र्रािा पाझरगुणाांक खालच्या र्राच्या पाझरगुणाांकाच्या मानाने फार मोठा आहे. फलकस्रू्णाांिी 
खालिी कड दुसऱ्या र्रामध्ये ड खोलीपयंत गेलेली आहे. फलकस्रू्णा ठोकून झाल्यानांतर कुां डनबाांधाच्या 
आतल्या बाजूस असलेल्या भरड िाळूिा र्र काढून टाकला आहे. त्यािप्रमाणे तेर्ील पाणी उपसून टाकले 
आहे. बाहेरील बाजूस पाण्यािी पातळी पूिीइतकीि आहे. त्यामुळे आतले पाणी उपसून टाकण्यािे काम 
िालू असताना बाहेरच्या बाजूने आत पाणी येत राहते. िरिा र्र अवतशय पाझरक्षम असल्यामुळे त्यािा 
अडर्ळा होत नाही. पाण्यािे हे क्षरण स्रू्लमानाने विवमतीतील आहे, असे गृहीत धरून आ. ७९ अ मधील 
क्षरणजाल काढले आहे. 

 

 
आकृिी ७९ : समाांग िाळूिा वबलवक्रयेच्या सांदभातील सुरवक्षतताांक ठरविण्यािी आलेखात्मक पद्धत. 

एककभत कुां डनबाांधाने सीवमत केलेल्या ख्ड्यातून पाणी उपसले असता, वबलवक्रयेिा धोका वनमाण होतो. 
(अ) क्षरणजाल; (आ) जेरे् फुगिठ्यािा सांभि आहे, अशा भागातील िाळूिर कारक असणारी उदासीन 
आवण कायथसाधक बले; (इ) सुरवक्षततेिे वििवक्षत प्रमाण वटकविण्यासाठी आिश्यक असणारा भार 

ठरविण्यािी पद्धत. 
 

प्रारूप प्रयोगाांिरून आपल्याला हे माहीत आहे की, िगेसांवितािे च₁ हे मूल्य एका वििवक्षत 
लक्ष्मणमूल्याहून कमी असेल, तरि फलकस्रू्णाांच्या सावन्नध्यातील िाळू समतोल अिस्रे्त राहते (टेरझागी 
१९२२). तर्ावप, सांवित या लक्ष्मणसांविताजिळ आले की, सांवितात ज्या मानाने िाढ होते, त्याहून अवधक 
शीघ्रतेने स्रािात िाढ होते. यािा अर्थ असा करािा लागतो की, त्यािळेी िाळूच्या सरासरी 
पाझरगुणाांकामध्ये िाढ होत असािी. त्याि िळेी सुमारे ड/२ इतक्या रुां दीच्या प्यामध्ये िाळूिा पृष्ठभाग 
फुगून िर येतो (आ. ७९ अ पाहा); आवण शिेटी िाळू आवण पाणी याांिे वमश्रण बाहेर पडते. या घटनेला 
णबलणक्रया असे म्हणतात आवण त्यािळेिे सांवित म्हणजे लक्ष्मिसंणचिचवब होय. पायातील वबलवक्रयेमुळे 
कुां डनबाांधािा उच्छेद होण्यािा सांभि असतो. आकृती ७९ अ मध्ये दाखविलेल्या कुां डनबाांधािा वबलवक्रयेच्या 
सांदभातील सुरवक्षतताांक आपणाांस आता ठरिाियािा आहे. पाण्यािी बाहेरिी पातळी आवण आतली पातळी 
याांमधील फरक ि₁ आहे. 
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िर साांवगतल्याप्रमाणे, फलकस्रू्णाांिा पुरलेला भाग आवण त्याच्या प्रिाहवदशकेडील सुमारे ड/२ 
इतके अांतर, या भागातील िाळू फुगून वबलवक्रयेला प्रारांभ होतो. फुगियाच्या मागोमाग त्यातून िाळू बाहेर 
ढकलली जाते. िाळूच्या िजनािर जलदाबाने मात केल्यावशिाय अशी घटना घडणे शक्य नाही. या 
उिलल्या गेलेल्या िालुकाखांडािा आकार समपाश्वासारखा आहे; त्यािी रुां दी ड/२ आहे आवण त्यािा 
आडिा तळ पृष्ठभागापासून ड/३ खोलीिर आहे, असे आपण गृहीत धरले, तर फारशी िूक होत नाही. 
स्ितःिे िजन आवण उभ्या बाजूांिरील घिथण याांमुळे हा खांड उिलण्याच्या वक्रयेला विरोध होतो. उच्छेदक्षणी 
या समपाश्वाच्या बाजूांिरील कायथसाधक आडिा दाब आवण तदनुिांवगक घिथणजन्य विरोध व्यिहारतः शनू्य 
असतात; म्हणून जलदाब त्याच्या आद्रथ घनतेइतका होताि हा समपाश्वथ उिलला जातो. त्यािळेिे सांवित 
म्हणजे लक्ष्मणसांवित चवब होय. हे मूल्य लघुतम असले पावहजे, या लक्षणािी पूती करून या समपाश्वाच्या 
तळािे स्र्ान ठरविता येते. कारण समपाश्वािा तळ कोणत्या का वठकाणी असेना, ज्या क्षणी तो 
जलदाबामुळे उिलण्यास प्रारांभ होतो त्याि क्षणी वबलवक्रया घडलेली असते. आ. ७९ आ मध्ये हा तळ ड₃ 
खोलीिर दाखविला आहे. 
 

समपाश्वाच्या तळािरील जलदाब ठरविण्यासाठी ठ या कबदूिी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आपण प्रर्म 
वििारात घेऊ. नेहमीप्रमाणे उदासीन प्रवतबल = घजचज असे माांडता येईल. चज या उांिीिे ख आवण च असे 
दोन भाग करता येतील आवण म्हणून ठ या कबदुस्र्ानािे उदासीन प्रवतबल पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

उज = खघज+चघज [१] 
 

खघज हा पवहला भाग म्हणजे पाण्यािे उद्धरण आहे (पवर. ८). त्यािा बलात्मक पवरणाम म्हणनू 
िाळूिी घनता घ ऐिजी घ’ (वनमवित घनता) होते. चघज हा दुसरा भाग म्हणजे प्रिाहवदशकेडील मुक्त 
जलपातळीच्या सांदभातील अवतवरक्त दाब आहे आवण च म्हणजे त्या पातळीपासून िर मोजलेले सांवित 
आहे. म्हणनू आ. ७९ आ मधील िाळूिा समपाश्वथ उिलला जाण्यािे लक्षण असे साांगता येईल की, 
समपाश्वाच्या तळािरील एकूण अवतवरक्त जलदाब त्याच्या वनमवित िजनापेक्षा म्हणजेि ½ डड₃घ’’ पेक्षा 
जास्त असला पावहजे. 
 

ज्या विभागातून पाणी वझरपत असते, त्यातील कोणत्याही वठकाणािा अवतवरक्त जलदाब 
क्षरणजालाच्या साहाय्याने ठरविता येतो. क्षरणजालाच्या वसद्धाांतानुसार (पवर. ८९) एका 
समसांवितरेिेपासून दुसऱ्या तशाि रेिेपयंत होणारा सांवितक्षय पढुीलप्रमाणे असतो. 
 

Δच= च₁  ट 
 
येरे् ट ही क्षरणपात्रातील एकूण के्षत्राांिी सांख्या आहे. म्हणून ठ (आ. ७९ अ) येर्ील सांवित खालीलप्रमाणे 
आहे. 
 

च = ट₁ · Δच = ट₁ च [२] ट 
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येरे् ट₁ म्हणजे एकूण ट के्षत्राांपकैी, ठ आवण स्रािािा वनगथमनकबदू याांमधील के्षत्राांिी सांख्या आहे. या 
समीकरणाच्या साहाय्याने आ. ७९ आ मधील समपाश्वाच्या तळािर असणारे सांवितािे वितरण ठरविता 
येते. आकृती काढण्यासाठी घेतलेल्या प्रमाणानुसार हे वितरण आ या आलेखाच्या कोटींनी व्यक्त केले 
जाते. समपाश्वाच्या अत या तळािरील सरासरी सांवित चस मानल्यास, त्यािरील अवतवरक्त दाब 
पुढीलप्रमाणे माांडता येतो. 
 

ऊअवत= ½ घजडचस 
 

िाळूतील कोणत्याही वठकाणािे सांवित समी. २ च्या साहाय्याने ठरविता येते; ते असे : 
 

च = ट₁ ·च₁ = च₁ × अंक ट 
 
येरे् ट₁/ट हा अांक केिळ त्या कबदूच्या क्षरणजालातील स्र्ानािर अिलांबून आहे; म्हणून आ या आलेखाच्या 
कोटी च₁ च्या सरळ प्रमाणात िाढतात आवण चस हे सरासरी सांवित खालीलप्रमाणे माांडता येते. 
 

चस = र च₁ [३] 
 
येरे् र िे मूल्य सांवितािर अिलांबून नाही. चस आवण च₁ याांिी मूल्ये आकृतीिरून मोजता येतात. त्यािरून

हे गुणोत्तरही ठरविता येते. 
 

समपाश्वथ उिलला जाियािा, तर त्याच्या अत या तळािरील ऊअवत हा अवतवरक्त जलदाब त्याच्या 
वनमवित िजनाइतका असला पावहजे, हे आपण पावहले आहे; म्हणजेि 
 

½ डचसघज = ½ डड₃घ’ 
 
म्हणून 
 

चस = ड₃ घ’ [४] 
घज 

 
ज्या क्षणी समपाश्वथ उिलला जातो, तेव्हा समी. ३ मधील च₁ िे मूल्य वबलकारी सांविताइतके होते; 

म्हणून समी. ४ मध्ये चस ऐिजी रचवब वनयुक्त करता येईल. 
 

रचवब = ड₃ · घ’  
घज 

 
म्हणून 
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चवब = ड₃ · घ’ [५] र घज 
 

ड₃ िे मूल्य बदलून वमळणाऱ्या वनरवनराळ्या आडव्या छेदाांच्या बाबतीत हेि गवणत पनुः माांडून चवब 
िे लघुतम मूल्य ठरविता येते. तेि प्रत्यक्षातील वबलकारी सांवित ठरते. तदनुिांवगक पातळीस णबलपृष्ठ 
म्हणतात. वबलवक्रयेच्या प्रार्वमक अिस्रे्त जी िाळू उिलली जाते, वतिा तळ या पषृ्ठाने दाखविला जातो. 
आकृती ७९ आ मध्ये दाखविलेल्या फलकस्रू्णाांच्या कभतींिा अभ्यास केला असता, असे वदसून आले आहे 
की, हे पृष्ठ स्रू्णाांच्या खालच्या कडेलाि लागून जाते; म्हणजेि ड₃ = ड असते. उलटपक्षी, एखाद्या 
धरणाच्या पायात फलकस्रू्णाांच्या एकाहून अवधक राांगा ठोकून पाझर-प्रवतबांध केला असेल ककिा आ॰ ७४ 
अ ते ई मधील उदाहरणाांप्रमाणे काँक्रीटच्या धरणाच्या प्रिाहवदशकेडील पायथ्याला एखादी राांग ठोकलेली 
असेल, तर तेर्ील वबलपृष्ठािे स्र्ान ठरविण्यासाठी बराि प्रयत्न करािा लागतो. त्यासाठी वनरवनराळे 
आडि ेछेद घेऊन आ. ७९ आ मध्ये विशद केलेली कृती त्या प्रत्येकासाठी करािी लागते. 
 

समी. ४ िरून असे वदसते की, पाणी साठविण्यासाठी बाांधलेल्या वििवक्षत िास्तूच्या बाबतीत चवि हे 
वबलकारी सांवित िाळूच्या अांतगथत घिथणकोनािर अिलांबून नाही. िाळूच्या वनमवित घनतेच्या सरळ 
प्रमाणात ते िाढते. स्िच्छ िाळूच्या बाबतीत चवब िी गवणतवसद्ध मूल्ये आवण प्रयोगप्राप्त मूल्ये याांत फारि 
समाधानकारक एकिाक्यता असते. 
 

वबलवक्रयेच्या सांदभातील सुरवक्षतताांक वबलपृष्ठािरील िाळूिे वनमवित िजन आवण अवतवरक्त 
जलदाब याांतील गुणोत्तराइतका असतो. आकृती ७९ आ मध्ये सुरवक्षतताांक खालीलप्रमाणे आहे. 
 

सु = व’ = ½ ·डड₃घ’ = चवब [६] 
ऊअवत ½ ·चसडघज च₁ 

 
पाणी साठविण्यासाठी बाांधलेल्या िास्तूिी आधारभमूी जलदृष्ट्या समदैवशक आहे, या गृहीतािर 

िरील सिथ विश्लेिण आधावरत होते. व्यिहारात मात्र आधारभमूीत र्र असतात आवण त्याांिा वििार करणे 
आिश्यक असते. स्तररिनेिा प्रभाि क्षरणजालािर वनणायकरीत्या पडत असल्यामुळे बऱ्याि अांशी 
सुरवक्षतताांकही तीमुळे वनवित होतो. 
 
९५. लक्ष्मिसंणचि आणि सुरणक्षििाकं यािंर होिारा भाणरि णिजालकाचा पणरिाम : 
पाझरक्षम र्रात वबलवक्रया घडण्याच्या बाबतीत सांकस्ल्पत धरणाच्या आधारभमूीिा सुरवक्षतताांक पुरेसा 
नसेल, तर विधायक उपाय योजून तो िाढविणे आपल्याला भाग पडते. सुरवक्षतताांकाच्या समीकरणाने 
व्यक्त होणाऱ्या सांबांधािा उपयोग करून हे काम अल्प खिात सहजपणे साधता येते. 
 

सु= व’ ९४ (६) 
ऊअवत 

 
या समीकरणानुसार िालुकाराशीिे वनमवित िजन आवण हा राशी उिलण्याकडे प्रिृत्ती असलेला, 

अवतवरक्त जलदाब याांतील गुणोत्तर म्हणजे सुरवक्षतताांक होय. तो िाढविण्यासाठी ऊअवत या जलदाबामध्ये 
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फरक न करता व’हे िजन िाढविले तरी िालेल. जेरे् पाणी बाहेर पडते त्या पृष्ठभागािर अवधभार ठेिनू हे 
साधता येते. या अवधभारामुळे क्षरणजालामध्ये बदल होऊ नये आवण ऊअवत मध्ये िाढ होऊ नये म्हणनू 
मूळिी भमूी आवण हा अवधभार याांमध्ये एक व्युत्क्रम विजालक प्रविष्ट करतात. हा विजालक इतका सस्च्छद्र 
असािा की, त्यातून भमूीतील पाणी अगदी सहजपणे बाहेर पडेल; परांतु भमूीतील कणाांना मात्र त्यातील 
तळाच्या र्रात प्रिशे वमळणार नाही.या दोन लक्षणाांिी पूतथता केल्यास, ऊअवत या अवतवरक्त जलदाबािर 
अवधभारािा काहीि पवरणाम होत नाही. 
 

आकृती ७९ अ मधील एकेरी कभतीच्या कुां डनबाांधाच्या बाबतीत वििवक्षत सुरवक्षतताांक प्राप्त 
होण्यासाठी आिश्यक असलेल्या अवधभारािी महत्ता आवण त्यािे वितरण ठरविण्यािी पद्धत आ. ७९ इ मध्ये 
स्पष्ट केली आहे. भरतीच्या िळेी बाहेरील पाण्यािी पातळी कुां डनबाांधाच्या आतील पातळीच्या िर च₁ इतकी 
िाढल्यास—सुरवक्षतताांकािे मूल्य सु या वििवक्षत मूल्याहून कमी होऊ नये, यासाठी आिश्यक असलेला 
अवधभार कसा ठरिािा, हे आता आपल्याला बघायिे आहे. अक्ष हा लक्ष्मणछेद आहे. त्या छेदािर येणाऱ्या 
अवतवरक्त जलदाबाइतके िजन होईल, अशा पाण्याच्या र्रािी उांिी आ या आलेखाच्या कोटींनी 
दाखविली आहे. अक्ष च्या िरच्या बाजूस चघज/घ’ही मूल्ये स्स्र्त करून आपल्याला व हा आलेख वमळतो. 
लक्ष्मणछेदािरील अवतवरक्त जलदाबाइतके िजन असलेल्या आवण घ’घनतेच्या एका काल्पवनक 
मृवत्तकाखांडािा मार्ा या आलेखाने दाखविला जातो. वबलवक्रयेच्या सांदभात सु हा सुरवक्षतताांक प्राप्त 
होण्यासाठी मृवत्तका + अवधभार याांच्या वनमवित िजनामुळे लक्ष्मणछेदािर वनमाण होणारे प्रवतबल त्याि 
छेदािरील अवतवरक्त जलदाब × सु इतके असले पावहजे. व या आलेखाच्या कोटींना सु ने गुणून सुहा 
आलेख काढला आहे (आ. ७९ इ). त्यािरून असे वदसते की सु हा सुरवक्षतताांक वमळविण्यासाठी तन  या 
भागािर रेखाांवकत के्षत्र × घ’ (िाळूिी वनमवित घनता) इतके िजन लादले पावहजे. 
 

रेखाांवकत के्षत्राने दाखविलेला भार (आ. ७९ इ) समप्रमाणात वितवरत नाही. तर्ावप प्रयोगाांतून असे 
वदसून आले आहे की, अवधभार समप्रमाणात लािला, तरी लक्ष्मण सांवितािर होणारा त्यािा पवरणाम 
व्यिहारतः तसाि होतो. मात्र त्यासाठी अशा भारािी रुां दी तन इतकी असली पावहजे. हा भार 
जलपातळीच्या िर असल्यामुळे त्यािी कायथसाधक घनता, सुमारे घ’च्या दुप्पट असते; त्यामुळे स्र्ैयासाठी 
समाविष्ट केलेल्या अवधभाराच्या छेदािे के्षत्रफळ रेखाांवकत के्षत्राच्या सुमारे अधे असेल. 
 
९६. फलकस्िूिािं बाधंलेल्या पाझर-रोधकािरील पाश्वीय दाब : 
आकृती ७९ मध्ये दाखविलेल्या कभतीिा तळाकडील छेद आ. ८० अ मध्ये दाखविला आहे. भन  या उभ्या 
रेिेपासून मोजलेल्या रस  या आलेखाच्या भजुा फलकस्रू्णाांच्या डाव्या अांगािरील जलदाब दाखवितात 
आवण भर₁ या आलेखाच्या भजुा, उजव्या अांगािरील जलदाब दाखवितात. त्याांिरून असे वदसते की, 
फलकस्रू्णाांच्या भवूमगत भागािर असांतुवलत जलदाब कारक असतो. हा दाब (Δ ऊ) आ. ८० आ मध्ये 
रेखाांवकत के्षत्राने दाखविला आहे. फलकस्रू्णाांना उजिीकडे िाकविण्यािी त्यािी प्रिृत्ती आहे. 
फलकस्रू्णाांच्या डाव्या अांगािर येणाऱ्या  या मृवत्तकादाबािी त्याला जोड वमळते. भर आवण रस हे 
आलेख क्षरणजालाच्या साहाय्याने काढता येतात (पवर. १४ पाहा);  हा उदु्यक्त मृवत्तकादाब पवर. ९१ 
मध्ये िर्मणलेल्या आलेखात्मक पद्धतीने ठरविता येतो. या बलाांमुळे स्रू्णा भ कबदूपासून िाकू लागल्यास, जो 
विरोध वनमाण होईल, तो भन च्या उजिीकडील प्रवतयोगी मृवत्तकादाबाच्या या कायथसाधक भागापेक्षा 
अवधक असू शकत नाही. हा दाब समी. १४ (२) च्या साहाय्याने ठरविता येतो. त्या समीकरणात दाप्र =
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;च = ड, घ = घʺ, ण = स्प² (४५°+ ಖ/२) वनयुक्त करून आपल्याला या दाबािे मूल्य पुढीलप्रमाणे 
वमळते. 
 

; = ½घʺड²स्प² (४५°+ ಖ /२) 
 

यासमीकरणातील घʺहे पद घ’या वनमवित घनतेमधून फलकस्रू्णाांच्या उजिीकडील 
िालुकाराशीिर येणारा सरासरी क्षरणदाब उणे करून वमळणारे मूल्य आहे. 

 

 
आकृिी ८० : (अ) उपसा िालू असताना कुां डनबाांधाच्या भवूमगत भागाच्या दोहो बाजूांिर येणारा पाण्यािा 
दाब; (आ) अ मध्ये दाखविलेल्या जलदाबातील फरक म्हणजेि असांतुवलत जलदाब; (इ) धरणाखालिी 
काँक्रीटमध्ये बाांधलेली पायघडी आवण त्याला जोडून असणाऱ्या फलकस्रू्णा याांमधील साांधा उघडा 

रावहल्यामुळे होणाऱ्या वबलवक्रयाजन्य उच्छेदािी लक्षणे. 
 

च हे सांवित चवब या लक्ष्मणसांविताइतके होताक्षणीि आ. ७९ आ मधील अत िर असणाऱ्या 
िालुकाखांडािे कायथसाधक िजन शून्य होते आवण त्यातील िालुकेिी सरासरी घनता घʺसुद्धा शून्य होते. 
ड₃ ही उांिी स्रू्लमानाने ड इतकी आहे; म्हणून आ. ८० अ मधील फलकस्रू्णाांच्या उजिीकडील भन 
जिळच्या सिथि िालुकाराशीत व्यिहारतः घʺ = ० ही अिस्र्ा अस्स्तत्िात येते. मागील समीकरणात घʺ = 
० वनयुक्त केल्यासहोतो. म्हणून सांवितािे मूल्य लक्ष्मणमयादेकडे जाऊ लागते, त्यािळेी फलकस्रू्णाांच्या 
उजिीकडील प्रवतयोगी दाबसुद्धा शून्य मूल्याप्रत जाऊ लागतो. असे झाल्यािर फलकस्रू्णाांच्या डाव्या 
अांगािरील  आवण Δऊ ही बले पेलण्यासाठी स्रू्णाांिे विनमनविरोधी सामथ्यथ तेिढे उरते. या 
पवरस्स्र्तीमुळे स्रू्णाांच्या उजिीकडील िाळू प्रत्यक्षात जलदाबामुळे उिलली जाण्यापूिीि फलकस्रू्णा 
िाकड्या होऊन, त्याांिा उच्छेद घडून येईल, यािी कल्पना येऊ शकते. 
 

= ० 
 

आकृती ८० इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे एखाद्या काँक्रीटच्या िास्तूच्या पायथ्याला प्रिाहवदशकेडे 
फलकस्रू्णाांिा पाझररोधक स्र्ापन केलेला असेल, तर त्याच्या उगमवदशकेडील बाजूिर येणारा 
असांतुवलत जलदाब आवण त्याच्या जोडीला असणारा त्याि अांगािरील उदु्यक्त मृवत्तकादाब याांमुळे स्रू्णा 
काँक्रीटच्या पायथ्यापासून दूर ढकलल्या जाण्यािा सांभि असतो. हे टाळाियािे असेल, तर स्रू्णाांिा 
माथ्यािा भाग काँक्रीटमध्ये घिपणे गुांतिलेला पावहजे. फलकस्रू्णा आवण काँक्रीट याांमध्ये फट पडली, तर 
वतच्यातून िाळू आवण पाणी याांिे वमश्रण बाहेर पडते आवण िास्तूिा उच्छेद होतो. त्यािळेिे सांवित, 
फलकस्रू्णाांच्या प्रिाहबाजूकडील िाळू उिलण्यासाठी आिश्यक असलेल्या सांविताहून वकतीतरी कमी 
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असते. फलकस्रू्णा आवण काँक्रीट याांच्या जोडाकडे योग्य तेिढे लक्ष क्वविति वदले जात असल्यामुळे, हा 
जोड तुटून ि पवरणामी तेर्ील फटीतून वबलवक्रया होऊन काही धरणाांिा उच्छेद झाला असणे अगदीि 
अशक्य नाही. वबलवक्रयेमुळे होणारा उच्छेद फारि र्ोड्या काळात घडून येतो आवण त्यामुळे होणारा 
विध्िांस इतका पवरपूणथ असतो की, अपघातानांतर कोणत्या कारणाांमुळे वनवितपणे तो झाला असािा, यािा 
तकथ  करणे व्यिहारतः अशक्य होते. 
 

प्रवतयोगी दाबाच्या दाप्र या मूल्यािरून, धरणास आधार देणाऱ्या िाळूिी भारधारणक्षमतासुद्धा 
ठरते. दाप्रिे मूल्य जसे शून्याप्रत जाऊ लागते, तशी स्रू्णाांच्या डािीकडील िाळूिी अांवतम 
भारधारणक्षमतासुद्धा शून्याप्रत जाऊ लागते; आवण िाळू दृढ असूनही वतिा आधार अपुरा पडत असेल, तर 
धरणािा उच्छेद घडून येईल, यािी कल्पना येऊ शकते. 
 

येर्िर वदलेल्या उदाहरणाांिरून पाझरक्षम आधारभमूीिर बाांधलेल्या धरणाांच्या उच्छेदास 
कारणीभतू होणारे, क्षरणािे विविध प्रकारिे बलात्मक पवरणाम स्पष्ट व्हािते. प्रत्यक्षात अनुभिास येण्यािा 
सांभि असलेल्या पवरस्स्र्तीतील या विविधतेमुळे सिथ वठकाणी लागू पडतील असे वनयम प्रस्र्ावपत करता 
येत नाहीत. तर्ावप, असे असूनही, प्रत्येक िैवशष्ट्यपूणथ उदाहरणात िास्तूच्या सैद्धाांवतक सुरवक्षतताांकािर 
होणारा क्षरणािा पवरणाम, पवर. ८७ ते ९४ मध्ये प्रस्र्ावपत केलेल्या सािथवत्रक तत्त्िाांच्या आधारे अनुमावनता 
येतो. शिेटी, खरा सुरवक्षतताांक स्तररिनेिा तपशील आवण भगूभथविियक इतर लहानसहान तपशील 
याांिरि अिलांबनू असतो. हे तपशील अगोदर ठरविता येताति असे नाही; म्हणून वबलवक्रयेच्या सांदभातील 
स्र्ैयािे विश्लेिण करून एखाद्या िास्तूच्या सुरवक्षततेच्या बाबतीत काढलेले वनष्ट्किथ नांतर नेहमीि 
पडताळून घेणे ि िळे पडल्यास बदलणे आिश्यक असते. त्यासाठी बाांधकामकाळात ककिा सांवित प्रर्मि 
वनमाण होते तेव्हा नोंदलेले जलदाब साहाय्यक ठरतात. अशा अभ्यासािे वनष्ट्किथ काहीही असले, तरी 
योग्य ते वनस्सारणािे उपाय योजून ककिा मागील पवरच्छेदात िर्मणल्याप्रमाणे भावरत विजालक बाांधून 
धोकादायक पवरस्स्र्तीिे वनिारण करणे, बहुधा शक्य असते. 
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प्रकरि १३ 
 

दृढीभिनाचा णसद्धांि 
 
९७. मूलभूि कल्पना : 
क्षरण आवण क्षरणािे पवरणाम याविियीच्या मागील प्रकरणात असे गृहीत धरले होते की, मृवत्तकेतील 
ओलािा वतच्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर अिलांबनू नसतो. ही अट पुरी झाली, तर एखाद्या 
मृवत्तकाखांडातून—उदाहरणार्थ, आ. ७३ आ मधील मवृत्तकाखांड पाहा—बाहेर पडणाऱ्या पाण्यािा राशी 
आत येणाऱ्या राशीइतकाि असतो; मग मृवत्तकेतील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती बदललेली असो िा नसो. हे 
लक्षण—ज्यास प्रिाहािे सातत्य-लक्षण म्हणतात—गवणताच्या भािेत कलनसमीकरण ८९ (१) ने व्यक्त 
केले जाते. सातत्य-लक्षणािी पूतथता तांतोतांतपणे करील, अशी मृवत्तका प्रत्यक्षात नसतेि; प्रवतबल-
पवरस्स्र्तीतील प्रत्येक बदलागवणक मृवत्तकेतील पोकळीच्या अिकाशात बदल होतो. तरीही मृवत्तका फार 
पाझरक्षम असेल आवण फारशी दमनीय नसेल, तर प्रवतबल-पवरस्स्र्तीतील प्रत्येक बदलागवणक 
सस्च्छद्रतेत होणारा बदल साधारणतः दुलथ वक्षता येतो. 
 

मृवत्तका—उदाहरणार्थ, विक्कण माती ककिा िाळू आवण अभ्रक याांिे वमश्रण—अवतशय दमनीय 
असेल, तर वतच्यािरील कायथसाधक प्रवतबलाांत होणाऱ्या बदलामुळे पोकळीच्या अिकाशात उल्लेखनीय 
बदल होण्यािा सांभि असतो. अशा मृवत्तकेतील पोकळी पूणथपणे पाण्याने भरलेली असेल आवण ती त्याि 
अिस्रे्त राहाियािी असेल, तर कायथसाधक प्रवतबलाांत होणाऱ्या बदलामुळे वतच्या ओलाव्यातही बदल 
घडून यािा लागतो. पाण्यािे वठकाणी हिा येऊ न देता, सांपृक्त मवृत्तकेतील पाणी कमी करणाच्या प्रत्येक 
प्रवक्रयेस दृढीभिनाची प्रणक्रया म्हणतात. याविरुद्ध प्रकारच्या प्रवक्रयेस स्फायनाचीप्रणक्रया म्हणतात. तेरे् 
पोकळीत होणाऱ्या िाढीमुळे पाण्यातही िाढ होते. 
 

मृवत्तकेच्या अवत दमनीयतेला अल्प पाझरक्षमतेिी जोड वमळाली की, आणखी गुांतागुांत वनमाण 
होते. हे दोन्ही गुणधमथ हळव्या, विक्कण मृवत्तकेत फार मोठ्या प्रमाणात वदसून येतात. अशा गुणधमाच्या 
मृवत्तकाांत प्रवतबल-पवरस्स्र्तीतील बदलाांमुळे होणारे ओलाव्यातील बदल फारि सािकाशपणे घडून 
येतात; कारण मृवत्तकेच्या अल्प पाझरक्षमतेमुळे मृवत्तकाराशीच्या एका भागाकडून दुसऱ्याकडे ककिा सवन्नध 
असलेल्या अवत पाझरक्षम र्राकडे पाणी लगेि जात नाही. त्यामुळेि अशा मृवत्तकेच्या र्रािर कारक 
असणाऱ्या बाह्य बलाांत बदल केला असता, वतच्या ओलाव्यात होणारा तदनुिांवगक बदल, उपरोक्त 
कारणाांमुळे लगेि घडून न येता कालाांतराने घडून येतो. विक्कण मृवत्तकेिर ठेिलेल्या पायािे उत्तरोत्तर 
िाढत जाणारे अिसीदन आवण इतर अनेक िैवशष्ट्यपूणथ आवण व्यािहावरक महत्त्िाच्या प्रवक्रया, याांमागील 
मुख्य कारणही हेि असते. या प्रवक्रयाांिा ऊहापोह करणाऱ्या वसद्धाांताांना दृढीभिन णसद्धािं म्हणतात. 
मृवत्तकाबलविज्ञानातील आवण सांरिना-स्र्ापत्यातील इतर सिथ वसद्धाांताांप्रमाणे हे वसद्धाांतही सुकरतादायी 
गृहीताांिर आधावरत आहेत. म्हणून त्याांतून वमळणारी फवलते प्रत्यक्ष पवरस्स्र्तीिे केिळ स्रू्लमानाने 
वदग्दशथन करतात. 
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९८. दृढीभिन णसद्धािंांि अंिभूयि असलेली गृहीिे : 
काही र्ोडे अपिाद िगळता, दृढीभिनविियक सिथ प्रिवलत वसद्धाांत खालील गृहीताांिर आधावरत आहेत. 
मृवत्तकेतील पोकळी पाण्याने पूणथपणे भरलेली आहे; वतच्यातील द्रि आवण घन हे दोन्ही घटक पूणथपणे 
अदमनीय आहेत; वतला डासीिा वनयम काटेकोरपणे लागू आहे; पाझरगुणाांकािे मूल्य स्स्र्र आहे आवण 
दृढीभिनास होणारा विलां ब सांपूणथतया मृवत्तकेच्या अल्प पाझरक्षमतेमुळे घडून येतो. पुढील पवरच्छेदाांत 
समाविष्ट केलेल्या वसद्धाांताांसाठी आणखीही काही पूरक गृहीताांिा आधार घेतलेला आहे. ही गृहीते विवशष्ट 
प्रकरणी लागू नसतील, तरि तसा उल्लेख केला जाईल; एरिी ती लागू आहेति. ही गृहीते अशी : विक्कण 
मृवत्तका पाश्वथतः बद्ध आहे; मृवत्तकेत घेतलेल्या कोणत्याही आडव्या छेदािरील एकूण प्रवतबले आवण 
कायथसाधक प्रवतबले प्रत्येक वठकाणी आवण दृढीभिनाच्या प्रत्येक अिस्रे्त तींि राहतात; कायथसाधक 
दाबामध्ये या मूळ मूल्यापासून  या अांवतम मूल्यापयंत झालेल्या िाढीमुळे विक्कण मृवत्तकेतील रांध्राांक र₀ 
या मूळ मूल्याऐिजी र या अांवतम मूल्यािा होतो; दाबाच्या द° ते द या कके्षत पुढील गुणोत्तरािे मूल्य स्स्र्र 
राहते. 
 

अद = र₀ – र गॅ्रम⁻¹ सेंमी² [१] 
 

 
या गुणोत्तरास दमनीयिा गुिाकं म्हणतात. कायथसाधक दाब  पयंत कमी केला, तर रांध्राांक 

र ऐिजी िाढून र’होतो आवण खाली माांडलेल्या गुणोत्तरािे मूल्यसुद्धा या कके्षत स्स्र्रमूल्य राहते, 
असे मानले जाते. 
 

अस्फ = र’ – र [२] 
 

 
या गुणोत्तरास स्स्िणिस्िापक प्रत्यािियनाचा गुिाकं म्हणतात. 
 

समी. १ पुढीलप्रमाणेही माांडता येईल : 
 

र₀ – र = अद ( ) [३] 
 

र₀– र या पदाने मृवत्तकाखांडाच्या १ + र₀ या मूळ अिकाशापैकी पोकळीच्या अिकाशात झालेली 
घट दाखविली जाते. रांध्राांक र₀ होता तेव्हा सस्च्छद्रता छ₀ = र₀ / १ +र₀ होती आवण रांध्राांक र झाला 
त्यािळेी ती छ₀₁ = झाली. म्हणून पोकळीच्या अिकाशातील घट पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

Δ छ = छ₀ – छ₀₁ = अद · ( ) १ + र₀ 
 

= पद ( ) = पद· Δ  [४] 
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येरे् Δ  म्हणजे कायथसाधक दाबातील िाद आहे आवण 
 

पद = अद = गॅ्रम⁻¹सेंमी² [५] १ + र₀ 
 
म्हणजे अिकािक्षयाचा गुिाकं होय. अशाि प्रकारे कायथसाधक दाबात घट झाल्यामुळे होणाऱ्या 
स्फायनाच्या सांदभात पढुील समीकरणाने अिकाििधयनाचा गुणाांक व्यक्त होतो. 
 

पस्फ = अस्फ [६] १ + र₀ 
 
हे दोन्ही प्रकाराांिे गुणाांक व्यक्त करण्यासाठी एकि विन्ह िापराियािे झाल्यास, अश आवण पश ही अक्षरे 
िापरली जातील. 
 

येर्िर उद धृत केलेल्या गृहीताांनी सैद्धाांवतक वििारार्थ घेतलेल्या आदशथ, विक्कण मृवत्तकेिे गुणधमथ 
वनवित होतात. पाश्वीय रीत्या पूणथपणे बद्ध असलेल्या प्रत्यक्षातील विक्कण मवृत्तकेिरील कायथसाधक दाब 
आवण तदनुिांवगक रांध्राांक याांतील सांबांध समी. १ ते ३ याांच्यािारे अवत स्रू्लमानाने दशथविला जातो. म्हणनू 
या समीकरणाांिर आधावरत असलेले वसद्धाांत, अशाि प्रवक्रयाांच्या बाबतीत लाग ू पडतात की, जेरे् 
दृढीभिनशील र्रािी पाश्वीय विकृती उभ्या वदशतेील विकृतीच्या तुलनेत र्ोडी असते. आडव्या छेदाांिरील 
प्रवतबले तीि राहतात, असे गृहीत धरल्यामुळे र्रातून होणारे क्षरण केिळ उभ्या रेिाांनुसारि होते असे 
मानल्यासारखे होते. प्रत्यक्षात आडव्या छेदाांिरील प्रवतबलवितरण कधीि पूणथतया सारखे नसते. तर्ावप 
तसे मानण्यामुळे होणारी िकू वकत्येक प्रकरणाांत दुलथ वक्षता येते. 
 
९९. आदिय, णचक्किमृणिकेच्या आडव्या िरािील दृढीभिनाचे कलनसमीकरि : 
आडव्या, जलाभेद्य तळािरील आदशथ, विक्कण मृवत्तकेच्या र्रािा छेद आ. ८१ मध्ये दाखविला आहे. 
समजा, 
 

र₀ = मृवत्तकेिा मूळिा रांध्राांक, 
अद = दमनीयता गुणाांक (समी ९८ (१)), 
पद = अिकाशक्षयािा गुणाांक (समी ९८ (५)), 
झ = पाझरगुणाांक, 
घज = पाण्यािी घनता आवण 
ड = र्रािी मूळिी जाडी 

 
आहेत. या र्रािर अवतशय पाझरक्षम िाळूिा र्र आहे आवण भूजलपातळी विक्कण मृवत्तकेच्या पृष्ठापासून 
च₀ उांिीिर आहे. या उदाहरणाच्या अभ्यासाला प्रारांभ करताना विक्कण मृवत्तकेत जलीय समतोल आहे, 
असे आपण गृहीत धरले आहे. अर्ाति र्रात घेतलेल्या पप सारख्या एखाद्या छेदािरील कोणत्याही 
वठकाणी ठेिलेल्या जलस्तांभमावपकेत पाणी भजूपातळीपयंत िढेल, म्हणजेि विक्कण मृवत्तकार्रािर च₀ 
उांिीपयंत िढेल. तेर्ील उदासीन प्रवतबल पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
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उज = घज (ड  + च₀ – ख) 
 
येरे् ड +ि₀ –ख हे दाबसांवित असून ते पप ही पातळी आवण भजूलपातळी याांमधील उभ्या अांतराइतके 
आहे. या प्रवतबलािी मूल्ये ज₁न या सांदभथरेिेपासून आडिी स्स्र्त करून ज₁स ही रेिा वमळाली आहे. पप 
िरील एकूण लां बवदक् प्रवतबल, त्या पृष्ठाच्या एकाांक के्षत्रािर असणाऱ्या िाळू + विक्कण मृवत्तका + पाणी या 
सिांच्या िजनाइतके म्हणजेि द₀ आहे आवण कायथसाधक प्रवतबल पुढीलप्रमाणे आहे. 

 

 
आकृिी ८१. समप्रमाण-वितवरत अवधभार अिानक कारक झाला असता, विक्कण मृवत्तकेतील 

रांध्रस्र्पाण्यात वनमाण होणारा अवतवरक्त जलदाब. (िरील आकृतीत घज (च +च₀)च्या ऐिजी घज (ड  
+च₀) असे िािाि.े) 

 
 

 
वििाराधीन राशी अपारप्राय आहे, असे आपण गृहीत धरू आवण द₁ या एकाांक के्षत्रस्र् मूल्यािा 

समप्रमाण वितवरत भार िाळूिर ठेि.ू त्यामुळे विक्कण र्रािरील ककिा पप या छेदािरील एकूण लांबवदक 
प्रवतबल द₁ने िाढेल. ही िाढ आ. ८१ मध्ये जसलत या रेखाांवकत के्षत्राने दाखविली आहे. या के्षत्रािी रुां दी 
जत = लस = द₁ आहे. नव्याने आलेला हा दाब विक्कण मृवत्तकेच्या दृढीभिनास कारणीभतू होतो आवण 
दृढीभिन पूणथ झाल्यानांतर तो वतच्या कणाांकणाांतून पूणथपणे सांक्रवमत होतो. त्यािळेेिी उदासीन प्रवतबले 
जस रेिेने दाखविली जातात. यािा अर्थ असा की, नव्या भारामुळे प्रत्येक आडव्या छेदािरील कायथसाधक 
लां बवदक् प्रवतबल शिेटी द₁ने िाढते. या प्रवतबलास दृढीभिनकारी प्रणिबल ककिा दृढीभिनकारी दाब 
म्हणतात. दृढीभिनािी प्रवक्रया घडिनू आणण्यास ते कारणीभतू होते. 
 

समप्रमाणात वितवरत असलेल्या अवधभाराऐिजी काही कारणामुळे इतर प्रकारिा दृढीभिनकारी 
दाब वनमाण झाला, तर विक्कण र्राच्या जाडीत स्र्ानपरत्ि ेतो बदलत जाण्यािा सांभि असतो. कसेही 
असो, विक्कण र्रात घेतलेल्या कोणत्याही आडव्या छेदािरील दृढीभिनकारी दाब, त्या छेदािरील 
दृढीभिनोत्तर कायथसाधक प्रवतबल आवण दृढीभिनपूिथ कायथसाधक प्रवतबल याांतील फरकाएिढा असतो. 
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विक्कण मवृत्तकेिी पाझरक्षमता अल्प असल्यामुळे दृढीभिनािी प्रवक्रया अवत सािकाशपणे िालू 
राहते, हे साांवगतलेि आहे. अवधभार लािल्यानांतर मृवत्तकेिा रांध्राांक लगेि बदलत नाही, र₀ हाि राहतो. 
अर्ाति कायथसाधक प्रवतबल त्या िळेी द₀ इतकेि राहील हे उघडि आहे. आडव्या छेदािरील एकूण 
प्रवतबल द₁ इतके िाढलेले आहे हे नक्की; तेव्हा दृढीभिनप्रवक्रयेच्या सुरिातीस अवधभारामुळे वनमाण होणारे 
प्रवतबल वततक्याि महते्तच्या उदासीन प्रवतबलाने पेलले जात असले पावहजे असा वनष्ट्किथ काढािा लागतो. 
म्हणजेि ते उज ऐिजी उज + द₁ इतके होत असले पावहजे. जलदाबातील ही तात्पुरती िाढ म्हणजेि 
अवतवरक्त जलदाब होय (पवर. ८८ पाहा). अवधभार लािताक्षणीि उपरोक्त पप या छेदािरील अवतवरक्त 
जलदाब द₁ इतका असला पावहजे. पवरणामी मावपकेतील (आ. ८१ मधील १) पाणी भजूलपातळीच्या िर 
 

च₁ = द₁  घज 
 
इतक्या उांिीपयंत िढेल. हळूहळू अवतवरक्त जलदाब कमी होत जातो आवण मावपकेतील पाणी उतरत 
जाते. ळ या िळेी अवतवरक्त जलदाब उ असेल, तर मावपकेतील पाणी भजूलपातळीच्या िर 
 

च = उ [१] घन 
 
इतक्या उांिीिर असते, शिेटी अवतवरक्त जलदाब शून्य होतो आवण मावपकेतील पाणी मूळच्या पातळीला 
येऊन र्ाांबते. तर्ावप कोणत्याही क्षणी कायथसाधक प्रवतबलात अवधभारामुळे झालेली िाढ आवण 
अवतवरक्त जलदाब (उ) याांिी बेरीज द₁ इतकी असते. म्हणजेि 
 

 
 [२] 

 
अवतवरक्त दाबात होणाऱ्या घटीिा िगे पुढीलप्रमाणे माांडता येतो. 

 

 ∂उ = –  [३] ∂ळ ∂ळ 
 

कायथसाधक प्रवतबलात दर एकाांक काळात इतकी िाढ होते ि त्यामुळे मृवत्तकेच्या सस्च्छद्रतेत 
घट होते.  आवण छ याांतील सांबांध समी. ९८ (४) िरून आपल्याला वमळतो, तो असा : 
 

छ₀ – छ = पद  
 
त्यािरून 
 

  = – १ · ∂छ  ∂ळ पद ∂ळ 
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हे समीकरण वमळते ि ते समी. (३) बरोबर वििारात घेऊन आपल्याला 
 
 ∂छ = पद· 

∂उ  
∂ळ ∂ळ 

 
हे समीकरण वमळते. 
 

मृवत्तकेतील पोकळी पाण्याने पूणथपणे भरलेली राहते, असे गृहीत धरले असल्यामुळे यापदाने, 
एकाांक काळातील सस्च्छद्रतेतील घट, म्हणजेि ड – ख खोलीिरच्या पृष्ठातून मृवत्तकेच्या एकाांक 
अिकाशागवणक, दर एकाांक काळात बाहेर पडणारे पाणी दाखविले जाते. dख जाडीच्या शकलातून एकाांक 
के्षत्रागवणक बाहेर पडणाऱ्या पाण्यािा िगे पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

– ∂छ · dख = – पद 
∂उ · dख ∂ळ ∂ळ 

 
या शकलाच्या पप या तळातून पाणी िर येत असेल, तर त्यात या पाण्यािी भर पडते. पूिीिा स्राििगेग 
असेल, तर उध्िथ वदशनेे dख  अांतरात त्यात होणारी िाढ उपरोक्त िगेाइतकी होईल. म्हणून 
 

 ∂ग · dख = – ∂छ · dख = – पद 
∂उ · dख [४] ∂ख ∂ळ ∂ळ 

 
असे समीकरण माांडता येईल. 
 

हे समीकरण म्हणजे उपरोक्त शकलाच्या बाबतीत, आत येणाऱ्या पाण्यािा राशी आवण बाहेर 

जाणाऱ्या पाण्यािा राशी याांमधील  हा फरक त्यातून एकाांक काळात बाहेर टाकल्या जाणाऱ्या  
या पाण्याइतका असतो, या िस्तुस्स्र्तीिे गवणती भािेत केलेले विधानआहे. 
 

मृवत्तकेिा पाझरगुणाांक आवण जलीय प्रक्रम याांिरून स्राििगे ठरतो हे आपणाांस माहीत आहे. 
विक्कण र्राच्या माथ्याजिळ अवतवरक्त जलदाब नेहमीि शून्य असतो. म्हणजेि तेर्ील मावपकेत पाणी च₀ 
हून अवधक उांिीपयंत कधीि िढणार नाही. याउलट, र्रािर भार ठेिताि आ. ८१ मधील मावपकाांतील 
पाणी च₁ उांिीपयंत िढते आवण दृढीभिन होत जाते तसे ते खाली उतरत राहते. ळ या कोणत्याही िळेी ते 
मूळ पातळीपासून च उांिीिर असते असे म्हणता येते. ख िे मूल्य िाढले, तर च िे मूल्य कमी होते आवण ख 
= ड झाल्यास च िे मूल्य शून्य होते. यािरून ड–ख या खोलीिरील ळ या क्षणािा जलीय प्रक्रम असा 
माांडता येईल : 
 

 म = – ∂च = – १ · ∂उ  ∂ख घज ∂ख 
 
डासीच्या वनयमानुसार स्राििगे 
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ग = झम = – झ · ∂उ [५] घन ∂ख 
 
होतो आवण उभ्या वदशतेील स्राििगेाच्या फरकािे मान 
 

 ∂ग = – झ · ∂²उ  ∂ख घज ∂ख² 
 
असे माांडता येते. या समीकरणािा वििार समी. ४ बरोबर केला असता, आपल्याला पुढील समीकरण 
वमळते. 
 

 ∂उ = झ · ∂²उ [६] ∂ळ घजपद ∂ख² 
 
हे समीकरण म्हणजे मागील पवरच्छेदात उल्लवेखलेल्या गृहीताांनुसार वमळणारे, विक्कण मृवत्तकेच्या र्राच्या 
दृढीभिनािे कलन-समीकरण आहे. (टेरझागी १९२३.) ते सोपे करण्यासाठी 
 

 झ = दृ [७] घजपद 
 
वनयुक्त केल्यास, 
 

 ∂उ = 
दृ · 

∂²उ [८] ∂ळ ∂ख² 
 
असे त्यािे स्िरूप होते. दृ या गुणाांकास दृढीभिन गुणाांक म्हणतात. विक्कण मवृत्तकेिरील भार कमी 
झाल्यास ती फुगते. त्या वठकाणी दृ ऐिजी स्फ  म्हणजे स्फायन गुिाकं माांडला पावहजे. 
 

स्फ = झ सेंमी² सेकां द ⁻¹ [९] घजपस्फ 
 
येरे् पस्फ म्हणजे अिकाशिधथनािा गुणाांक आहे (समी. ९८ (६)). 
 

या समीकरणातील कोणतेही पद च॰ या मूळच्या स्रै्वतक सांवितािर अिलांबून नसल्यामुळे पुढील 
सिथ विििेनात ते शनू्य आहे, असे गृहीत धरले जाईल. 
 

दृढीभिनाच्या प्रत्येक प्रवक्रयेत अवतवरक्त पाणी स्स्र्र अिस्रे्तून प्रिाही अिस्रे्त जाते, ही 
गोष्ट अवभपे्रत आहे. समीकरण ८ वसद्ध करताना पाण्याच्या जडत्िािर मात करण्यासाठी आिश्यक 
असलेली कायथशक्ती दुलथ वक्षली होती. एका सांशोधकाने या गोष्टीस आके्षप घेऊन असा दािा केला 
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होता की, असे दुलथक्ष करण्यामुळे अांवतम वनष्ट्किांना बाध येतो. म्हणून प्रिगे-बले ज्यात वििारात 
घेतली आहेत, असे काटेकोर शास्त्रपूत उत्तर शोधण्यात आले (हैनवरश १९३८). या उत्तरािरून 
असे वदसून आले की, मूळच्या उत्तरात समाविष्ट झालेली िूक एक टक्कासुद्धा नव्हती. 

 
१००. दृढीभिन आणि उष्ट्ििासंिहन यािंील साम्य : 
समीकरण ९९ (६) मध्ये घज = १ आहे असे गृहीत धरल्यास, ते समीकरण समदैवशक िस्तूतून होणाऱ्या 
अस्र्ायी आवण एकवदक् उष्ट्णताप्रिाहाच्या कलन समीकरणासारखेि होते. त्यासाठी समीकरणातील 
पदाांना पुढील प्राकृवतक अर्थ वदले पावहजेत. 
 
दृढीभवन त्रसद्ातं त्रचन्ह उष्णतासंवहन त्रसद्ातं 
अवतवरक्त जलदाब उ तपमान 
काळ ळ काळ 
पाझरगुणाांक झ उष्ट्णता-िहन गुणाांक 
अिकाश बदलािा गुणाांक अश = पश घनता × औस्ष्ट्णक क्षमता 
 १ + र₀ 
दृढीभिन ककिा स्फायन गुणाांक दृ / स्फ उष्ट्णता-सांिरण गुणाांक 
 

जलवनगथमन (दृढीभिन) घनिस्तूतील उष्ट्णता-वनगथमनाशी (र्ांड होणे) आवण जलशोिण 
(स्फायन) उष्ट्णतािधथनाशी (तापणे) समान मानता येते. उष्ट्णता-सांिहनाशी असलेल्या या साम्यािे 
अस्स्तत्ि दोन िगेिगेळ्या प्रकारे उपयुक्त ठरते. एक म्हणजे समी. ९९ (६) सोडविण्यािी आिश्यकता 
काही प्रमाणात उरत नाही; कारण उष्ट्णतासांिहनविियक समस्याांिी अनेकविध उत्तरे अगोदरि उपलबध 
आहेत. दुसरे असे की, र्ांड होणे ककिा तापणे या वक्रया दैनांवदन अनुभिामुळे प्रत्येकाच्या मावहतीतल्या 
आहेत; तसे दृढीभिन आवण स्फायन या वक्रयाांिे नाही. त्यामुळे या दोन प्रवक्रयाांत साम्य आहे, हे 
समजल्यामुळे दृढीभिन आवण स्फायन या प्रवक्रयाांिे स्िरूप दृष्टीसमोर आणणे सोपे होते. 
 

आकृती ८१ मध्ये दाखविलेली घटना या बाबतीत उदाहरण म्हणून घेता येईल. जलाभेद्य तळािर 
असलेल्या विक्कण र्रािर द₁ मूल्यािा अवधभार एकदम लािला असता, होणारे दृढीभिन तेरे् वििारार्थ 
घेतले होते. भार लािताक्षणीि र्रात प्रत्येक वठकाणी उ॰ = द₁ इतका अवतवरक्त जलदाब वनमाण होतो. 
जसलत या रेखाांवकत के्षत्राच्या रुां दीने हा दाब दाखविला आहे. जसा काळ लोटेल त्याप्रमाणे हा दाब कमी 
होऊन शिेटी शून्य होतो. ड जाडीिा पत्रा उ॰ तपमानापयंत तापिनू सािकाशपणे र्ांड करण्यािी वक्रया, हे 
उष्ट्णतासांिहनातील यासारखेि उदाहरण आहे. तेरे् पत्र्याच्या तळाजिळ उष्ट्णतारोधक पदार्थ आहे; 
पृष्ठभाग हिामानाशी सांपकथ  ठेिनू आहे आवण हिामानािे तपमान शून्याांशाला स्स्र्र ठेिले आहे असे गृहीत 
धरू. पत्रा र्ांड होण्यािी गती उघड्या पृष्ठापासून उष्ट्णतारोधक तळाकडे कमी होत जाते. उष्ट्णतासांिहनाशी 
असलेल्या साम्यामुळे आपण असा वनष्ट्किथ काढू शकतो की, विक्कण मवृत्तकेच्या र्रािे दृढीभिन होत 
असताना त्यािे मानही पृष्ठापासून जलाभेद्य तळाकडे क्रमशः कमी असेल.. ही प्रवक्रया विशद करणारी 
समीकरणे पढुील पवरच्छेदात वसद्ध केली जातील. 
 

सिथसाधारण दृढीभिनाच्या प्रवक्रया आवण विज्ञानातील काही इतर प्रवक्रया याांच्या गवणती 
माांडणीतही साम्य आहे. त्या प्रवक्रया अशा : द्रिात विरघळलेल्या पदार्ािे अवभसरण, िायूिे अवभसरण, 
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ताराांमधून होणारे िीज-प्रिाहािे सांिहन, स्स्र्र असलेल्या स्स्नग्ध द्रिातून होणारी घन िस्तूिी हालिाल 
(टेरझागी आवण फ्रोह वलश १९३६). 
 
१०१. दृढीभिनकाळािील अणिणरक्ि जलदाब : 
कलन-समीकरण ९९ (८) च्या साहाय्याने दृढीभिनशील र्रातील पाण्यािा अवतवरक्त जलदाब (उ) 
वमळविता येतो. हे समीकरण सोडिनू उ िे मूल्य ख आवण ळ याांच्या फलनाच्या स्िरूपात वमळते. 
 

उ = फ (ख, ळ) [१] 
 
दृढीभिनकारी प्रवतबलािे स्िरूप आवण त्यात होणाऱ्या फरकािा िगे, त्यािप्रमाणे अवतवरक्त पाणी ज्याांतून 
बाहेर पडते, त्या एक ककिा अवधक पृष्ठाांिे स्र्ान इत्यादी गोष्टींिर या फलनािे स्िरूप अिलांबून असते. या 
गोष्टींिा साकल्याने वििार केल्यास, त्याांच्यािारे समी. ९९(८) च्या उत्तराने पुऱ्या कराियाच्या अटी वनवित 
होतात, असे वदसते. आकृती ८१ मधील उदाहरण पनुः वििारार्थ घेऊ. विक्कण मृवत्तकेच्या र्रािे, एकदम 
लािलेल्या अवधभाराखाली होणारे दृढीभिन तेरे् दाखविले आहे. र्रातील प्रत्येक आडव्या छेदािर या 
भारामुळे द₁ मूल्यािे दृढीभिनकारी प्रवतबल वनमाण होते. अवतवरक्त पाण्याला बाहेर पडण्यासाठी फक्त 
माथ्याकडिा पृष्ठभाग उपलबध आहे. भार लािण्याच्या क्षणी (ळ = ०) मृवत्तकेिा रांध्राांक बदललेला नसतो 
परांतु एकूण लांबवदक् दाब द₁ ने िाढलेला असतो; म्हणून ळ = ० असताना र्रात सिथ वठकाणी अवतवरक्त 
जलदाब उ = द₁ असतो. ळ िे मूल्य ० <ळ < ∞ असते, तेव्हा र्राच्या माथ्याजिळ (ख = ड) अवतवरक्त 
जलदाब शनू्य असतो; कारण तेरे् अवतवरक्त पाणी बाहेर पडण्याला कोणताही अडर्ळा नसतो. र्राच्या 
तळाजिळ (ख = ०) स्राििगे नेहमीि शून्य असतो; कारण तळ जलाभेद्य आहे आवण त्यातून पाणी बाहेर 
पडत नसते. स्राििगे 
 

ग = – झ · ∂उ ९९(५) घज ∂ख 
 
असल्यामुळे र्राच्या तळाजिळ (ख = ०) 
 

 ∂उ =० ∂ख 
 
असे उत्तर वमळते. अनांत काळानांतर अवतवरक्त जलदाब शून्य होतो. ही लक्षणे खालील समीकरणाच्या 
सांिाने सांवक्षप्तपणे व्यक्त करता येतात. 
 

ळ = ० आवण ० ⪙ ख<ड उ = द₁ [२ अ] 
० ⪙ ळ ⪙∞ आवण ख = ० ∂उ = ० [२ आ] 

∂ख 
० ⪙ ळ ⪙∞ आवण ख = ड उ = ० [२ इ] 

ळ = ∞ आवण ० ⪙ख⪙ड उ = ० [२ ई] 
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या लक्षणाांच्या आधारे कलन-समीकरणािे उत्तर फोवरयरच्या श्रेणीने वमळिता येते. 
 

आ. ८१ मध्ये दाखविलेली समस्या सोडिनू पढुील उत्तर वमळते. 
 

 
 

या वठकाणी ∈ म्हणजे लघुगणकािा मलूाांक आहे आवण 
 

स = दृ ळ = झ · ळ [३ आ] ड² घजपद ड² 
 
म्हणजे एक स्ितांत्र िल सांख्या आहे. वतला कालगुिक म्हणतात. त्यािी पवरमाणे शुद्ध अांकासारखी 
असतात. 
 

उपरोक्त र्रातील अवतवरक्त जलदाबाच्या वितरणािी कल्पना येण्यासाठी त्यातून एस हा ४५° िा 
कोन करणारा एक वतरका छेद घेऊ (आ. ८२). त्यािर ठ या वठकाणी एक जलस्तांभमावपका लाि.ू तेर्ील 
अवतवरक्त जलदाब उ असेल, तर मावपकेतील पाणी च = उ/घज ऊां िीपयंत िढते. आकृती ८१ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे ही उांिी भजूलपातळीपासून िर मोजली जाते. च िे मूल्य भजूलपातळीच्या स्र्ानािर 
अिलांबून नसते, म्हणून च॰ = ० असे गृहीत धरू आवण च िे मूल्य र्राच्या माथ्यापासून िर स्स्र्त करू. ही 
कृती करून प्राप्त होणारा कबदू ज्या एका आलेखािर पडतो त्यास एककालीन रेषा म्हणतात. एखाद्या 
दृढीभिनशील र्रातून घेतलेल्या वतरक्या छेदािर वनरवनराळ्या वठकाणी ठेिलेल्या प्रत्येक मावपकेत, एका 
वििवक्षत क्षणी ज्या उांिीपयंत पाणी िढते ते कबदू जोडणारी रेिा म्हणजे एककालीन रेिा होय. ठिे या 
छेदािरील स्र्ान आवण एककालीन रेिेिरील (आ. ८२ मधील ळ) तदनुांविक ष या कबदूिे स्र्ान याांच्या 
उांिीतील फरक म्हणजे ठ येर्ील ळ या क्षणािे दाबसांवित होय. त्यािरून उदासीन प्रवतबल पढुीलप्रमाणे 
माांडता येते. 
 

उज = घज = घज (ड + च– ख) [४] 
 
पूिीि म्हटल्याप्रमाणे ठ येर्ील, मूळच्या जलपातळीपासून िर मोजलेले अवतवरक्त सांवित 
 

च = उ  [५] घज 
 
आहे. येरे् उ हा ळ या क्षणािा अवतवरक्त जलदाब आहे आवण त्यािे मूल्य समी. ३ ने ठरविता येते. ही 
समीकरणे ३ म्हणजे समी. ९९ (८) िे उत्तर आहे हे िर पावहलेि आहे. ठ येर्ील ळ या क्षणािा जलीय 
प्रक्रम असा आहे : 
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म = – ∂च = – १ · ∂उ [६] ∂ख घज ∂ख 
 
म िे मूल्य ऋण असेल, तर प्रक्रमािी वदशा अधोमुख असते. असल्यामुळे ठ येर्ील ळ या क्षणािा 
प्रक्रम आवण तदनुिांवगक ष या कबदुस्र्ानािा एककालीन रेिेिा उतार एकि असतात. आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे हा उतार ए कबदूकडे जाणारा असेल, तर ठ येर्ील प्रक्रम धन असतो. यािा अर्थ असा 
की, ठ च्या पातळीिर अवतवरक्त पाणी ऊध्िथ वदशनेे िाहते आहे. 
 

आकृती ८२ मधील उदाहरणि पुढे वििारात घेऊ. र्राच्या पृष्ठभागािर समप्रमाण वितवरत भार 
लािताक्षणीि वमळणारी एककालीन रेिा एपल या खांडसावधत रेिेने दाखविली जाते. वतिा पल हा आडिा 
खांड र्राच्या पृष्ठभागापासून द₁/घज इतक्या उांिीिर आहे. ही रेिा म्हणजे एककालीन आणद-रेषा होय. 
दृढीभिन प्रवक्रयेच्या प्रारांभाच्या काळातील एककालीन रेिाांना पल स्पशथरेिेप्रमाणे असते. त्यािरून हे स्पष्ट 
होते की, या िळेी र्राच्या िरच्या भागाति दृढीभिन होत असते आवण खालच्या भागातील रांध्राांक 
बदललेला नसतो. नांतरच्या अिस्रे्तील एककालीन रेिा तल या उभ्या रेिेला जाऊन टेकतात; 
उदाहरणार्थ, एफ₂. र्रािर भार ठेिल्यापासून तळाजिळील कायथसाधक प्रवतबलात झालेली िाढ लफ₂ ने 
दाखविली जाते. कोणत्याही पातळीिर वतच्या ख या उांिीनुसार स्राििगे िाढत जात असल्यामुळे 
आकृतीतील एककालीन रेिाांिा उतार डािीकडे िाढत जातो. ज्या भागात दृढीभिन िालू असते त्याच्या 
तळाजिळ स्राििगे शून्य असतो; म्हणजेि ∂उ /∂ख = ०; म्हणून कोणत्याही क्षणी एककालीन रेिाांच्या 
उजव्या टोकाजिळ काढलेल्या स्पशथरेिा आडव्या असल्या पावहजेत. दृढीभिन पूणथ झाल्यानांतर वमळणारी 
एककालीन रेिा एत ही आहे. वतला एककालीन अणंिमरेषा म्हणतात. जलविियक बाह्य लक्षणे—
उदाहरणार्थ, भजूलपातळीिे स्र्ान इ.—तीि रावहली, तर एककालीन अांवतम रेिा आवण दृढीभिनकारी 
बले कारक होण्यापूिी मावपकाांतील स्तांभशीि ेजोडणारी रेिा या एकि असतात. 

 
 

 
आकृिी ८२ : समप्रमाणात वितवरत असलेला भार एकदम लािला असता, होणारे विक्कण र्रािे दृढीभिन. 
सलग रेिाांनी दाखविलेल्या एककालीन रेिा म्हणजे एस िर लािलेल्या मावपकाांतील स्तांभशीिांिा कबदुपर् 

होय. 
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उष्ट्णतासांिहन विियात, र्राच्या पृष्ठापासून मोजलेली एककालीन रेिाांिी कोटीमूल्ये तपमान 
दाखवितात. र्ांड होण्याच्या प्रवक्रयेतील प्रारांभीिी अिस्र्ा एफ₁ या एककालीन रेिेने दाखविली जाते. 
त्यािळेी पत्र्याच्या खालच्या भागात तपमान मूळिेि असते परांतु िरिा भाग मात्र र्ांड झालेला असतो. 
 

दृढीभिनप्रवक्रयेत क्रमशः वनमाण होणाऱ्या अिस्र्ा एककालीन रेिाांच्या साहाय्याने दाखविणाऱ्या 
रेखाकृतीला—उदा., आ॰ ८२ मधील रेखाकृतीला—संणचिणचत्र असे म्हटले जाईल. त्याच्या साहाय्याने 
दृढीभिनशील र्रातील प्रत्येक वठकाणािी, कोणत्याही क्षणािी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती ठरविणे सोपे होते. 
आकृती ८२ मधील उदाहरणात, ख उांिीिरील आडव्या छेदािर ळ या कोणत्याही क्षणी असणारे एकूण 
प्रवतबल खालीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

दळ = द₁ + घ (ड– ख) [७] 
 
येरे् घ ही मृवत्तकेिी आद्रथ घनता आहे. उदासीन प्रवतबल असे असेल : 
 

उज = उ + घज (ड– ख) [८] 
 
म्हणून कायथसाधक प्रवतबल पुढीलप्रमाणे माांडता येते. 
 

 = दळ– उज = (द₁ – उ) + (ड– ख) (घ– घज) [९] 
 
या समीकरणात द₁–उ म्हणजे कायथसाधक प्रवतबलातील अवधभारजन्य िाढ आहे आवण (ड–ख) (घ–
घज) म्हणजे मृवत्तकेच्या वनमवित िजनामुळे वनमाण होणारे ख उांिीिरील कायथसाधक प्रवतबल आहे.  
मधील हा भाग अवधभार लािण्यापूिीही अस्स्तत्िात होताि. 
 

विक्कण मवृत्तकेच्या र्रािर प्रयोगापूिी अवधभार नसणे आवण भजूलपातळी र्राच्या 
पृष्ठभागाशी असणे या दोन लक्षणाांिी पूतथता झाली, तरि उपरोक्त समीकरणे विवशष्ट प्रकरणी लाग ू
पडतात. तसे नसल्यास, समी. ७ मधील दळ मध्ये पूिीिा अवधभार वमळविला पावहजे; त्यािप्रमाणे 
र्राच्या पृष्ठभागािरील मूळिा उदासीन दाबही समी. ८ मधील उज मध्ये वमळविला पावहजे. 

 
आडव्या, विक्कण र्राच्या दृढीभिनािी महत्त्िािी इतरही काही उदाहरणे त्याांतील एककालीन 

रेिाांसह आ. ८३ अ ते ऊ याांमध्ये दाखविली आहेत. आकृती ८३ अ मधील उदाहरणात २ड जाडीिा र्र 
एका पाझरक्षम र्रािर आधावरत आहे. त्यामुळे अवतवरक्त होणारे पाणी र्राच्या माथ्याकडे आवण तळाकडे, 
असे दोन्ही वदशाांनी बाहेर जाऊ शकते. पाण्यािे हे बवहगथमन र्राच्या मध्यपातळीच्या सांदभात, सममात्र 
पद्धतीने होते. त्यामुळे एककालीन रेिाही सममात्र असतात. आकृती ८३ आ मधील उदाहरणात सुद्धा 
विक्कण मवृत्तकेिा र्र (जाडी २ ड) पाझरक्षम तळािर आधावरत आहे; परांतु दृढीभिनकारी प्रवतबल 
माथ्याजिळ द₁ आवण कमी होत जाऊन तळाजिळ द₂ असे आहे. प्रवतबलातील हा बदल पल या सरळ 
रेिेने दाखविला आहे. र्रािर ठेिलेल्या पविकाभाराने वनमाण होणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती स्रू्लमानाने 
अशीि असते. कारण अशा स्र्ावनक अवधभाराने वनमाण होणारे प्रवतबल र्राच्या माथ्यापासून खाली कमी 
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होत जाणारे असते. या उदाहरणातील एककालीन रेिा आवण आ. ८३ अ मधील रेिा काहीशा सारख्या 
आहेत, परांतु त्याांच्याप्रमाणे या सममात्र नाहीत. 
 

एककालीन रेिा आवण वतिी वक्षवतजसमाांतर स्पशथरेिा या दोहोंमधील स्पशथकबदूच्या साहाय्याने, 
ऊध्िथमुख आवण अधोमुख वनस्सारणाांच्या विभागाांना अलग करणाऱ्या सीमेिे स्र्ान ठरविता येते. उपरोक्त 
स्पशथकबदूतून काढलेली उभी रेिा आवण एस हा वतरपा छेद याांच्या छेदनकबदूतून ही सीमा जाते (आ. ८३ आ 
पाहा). भार लािताक्षणी ही सीमा र्राच्या पृष्ठभागाशी असते. त्या वठकाणी त्या िेळी अवतवरक्त दाब महत्तम 
असतो. काळ लोटेल त्याप्रमाणे ही सीमा हळूहळू र्राच्या मध्य पातळीकडे जात असते. जेरे् वनस्सारण 
दोन्हीकडे होते अशा प्रत्येक दृढीभिनप्रवक्रयेच्या बाबतीत हीि पवरस्स्र्ती असते; उदाहरणार्थ, आ. ८३ इ 
आवण उ याांमधील दृढीभिन. 
 

आकृती ८३ इ आवण ई याांमधील उदाहरणाांत, दृढीभिनकारी प्रवतबल िरच्या पृष्ठाजिळ द₁ आवण 
कमी होत जाऊन तळाशी शनू्य आहे. आकृती ८३ इ मध्ये तळाला पाझरक्षम र्र आहे; परांतु आ. ८३ ई मध्ये 
मात्र जलाभेद्य र्र आहे. आ. ८३ ई मधील उदाहरणात एककालीन रेिा पत या आवद-रेिेला छेदणाऱ्या 
आहेत. या गवणतात्मक उत्तरािा व्यािहावरक अर्थ, उष्ट्णतासांिहनाशी असलेल्या साम्याच्या आधारे जाणून 
घेता येतो. त्यासाठी उष्ट्णतारोधक तळािर ठेिलेल्या पत्र्यािे उदाहरण घेऊ. त्यािे तपमान सुरुिातीस, 
तळाजिळ त₀ आवण माथ्याजिळ त₀+ त = त₀ +घज·  इतके आहे. पत्र्यािा मार्ा हिचे्या सांपकात आहे 
आवण वतिे तपमानही त₀ आहे. पत्रा र्ांड होऊ लागतो त्यािळेी तळाकडील तपमान तात्पुरते िाढते. 
तपमानातील ही िाढ म्हणजे दृढीभिन-वसद्धाांतातील स्फायन होय. 
 

पाझरक्षम र्रािरील जलसावधत भरणाच्या बाबतीत वमळणारे सांवित-वित्र आ. ८३ उ मध्ये 
दाखविले आहे. भरणािे काम िालू असताना होणारे दृढीभिन आवण तिन्य घनतेतील बदल दुलथ वक्षले तरी 
िालतील, असे गृहीत धरून हे वित्र काढले आहे. भरण पुरे झाले, तरी प्रारांभी ते द्रिसदृश अिस्रे्ति 
असते. त्यामुळे २ ड–ख उांिीिर घेतलेल्या आडव्या छेदािर येणाऱ्या प्रवतबलािे मूल्य (२ड–ख).घ इतके 
असते—येरे् घ ही द्रिसदृश मृवत्तकेिी घनता आहे—आवण कायथसाधक प्रवतबल शून्य असते. दृढीभिनाच्या 
प्रवक्रयेस अद्याप प्रारांभ व्हाियािा असल्यामुळे ळ = ० या क्षणी, उपरोक्त छेदािरील उदासीन प्रवतबल, (२ 
ड–ख) घ या एकूण प्रवतबलाइतकेि असते. तेरे् मावपका लािल्यास, वतच्यात (२ ड– ख) घ/घज इतक्या 
उांिीपयंत पाणी िढते. हीि उांिी भरणाच्या पृष्ठभागापासून मोजल्यास ती पुढीलप्रमाणे असते. 
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आकृिी ८३ : दृढीभिनकारी उभ्या दाबािे वभन्नवभन्न वितरण आवण वनस्सारणाच्या वभन्नवभन्न पद्धती याांनुसार 
होणाऱ्या दृढीभिनािी प्रगती दाखविणाऱ्या एककालीन रेिा (आधार : टेरझागी आवण फ्रोह वलश १९३६). 

 

च = १ (२ ड–ख) घ–(२ ड–ख) =(२ ड–ख) ( घ–घज ) = (२ ड–ख) घ’ 
घज घज घज 

 
सांवितािी ही प्रारांभीिी मूल्ये आ. ८३ उ मध्ये एल या रेिेने दाखविली आहेत. तदनांतरच्या 

दृढीभिन-प्रवक्रयेत सांवितािे मूल्य हळूहळू शून्याप्रत जाऊ लागते आवण ऊध्िथमुख आवण अधोमुख 
वनस्सारणाांिे विभाग स्पष्ट करणारी सीमा हळूहळू भरणाच्या तळापासून मध्यपातळीकडे सरकते. आकृती 
८३ ऊ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे भरण जलाभेद्य तळािर असेल, तर एककालीन रेिा एकाि बाजूला—
आकृतीत डािीकडे—उतरतात. जलाभेद्य तळाशी जलीय प्रक्रम शून्य असल्यामुळे, त्या लत रेिेला 
काटकोनात छेदतात. 

 

 
आकृिी ८४ : धरणाखालील विक्कण र्रािे अधोमुख वदशतेील क्षरणामुळे होणारे दृढीभिन. विक्कण 

र्राखालच्या िाळूच्या र्रािे तोंड धरणाच्या प्रिाह-वदशकेडे उघडते आहे. 
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येरे् हे लक्षात येईल की, जेरे् अवतवरक्त पाणी र्राच्या दोन्ही पृष्ठभागाांतून बाहेर पडते तेरे् र्रािी 
जाडी २ ड घेतली आहे (आ॰ ८३ अ, आ, इ आवण उ); परांतु बाकीच्या वठकाणी ड ठेिली आहे. या 
महत्त्िाच्या भेदािे कारण खालील पवरच्छेदात विशद केले जाईल. 
 

विक्कण मवृत्तकेच्या र्रािे दृढीभिन, त्यातून होणाऱ्या अधोमुख प्रिाहाने सुद्धा घडून येणे शक्य 
असते. अशा प्रवक्रयेिे स्िरूप स्पष्ट होण्यासाठी आकृती ८४ मध्ये एका धरणािा छेद दाखविला आहे. 
धरणाखाली २ड जाडीिा विक्कण र्र आहे आवण त्याखाली िाळूिा र्र आहे. तलाि भरण्यापूिी 
भजूळपातळी भपूृष्ठालगति होती असे गृहीत धरले आहे. िाळूिा र्र प्रिाहवदशलेा भपूृष्ठालगत आलेला 
आहे. तलािातील पाण्यािी खोली च₁ झाली असता, विक्कण र्रातील प्रत्येक आडव्या छेदािरील लां बरूप 
प्रवतबल च₁घज इतके िाढते. िाळूच्या र्रातील सांवितही च₁ इतके िाढलेले असेल, तर सगळीकडे 
उदासीन प्रवतबलातील िाढ, एकूण प्रवतबलातील िाढीइतकीि असेल आवण विक्कण र्रातील कायथसाधक 
प्रवतबल आवण रांध्राांक बदलणार नाहीत. याउलट, िाळूिा र्र भपूृष्ठालगत येत असल्यामुळे, त्यातील 
सांवित मूळ मूल्याइतकेि राहत असेल, तर त्यािा अर्थ जलाशयातून विक्कण र्राच्या िारे िाळूच्या र्राकडे 
प्रिाह सुरू होतो. या प्रिाहाला स्र्ायी स्िरूप आले म्हणजे विक्कण र्रातील एस या छेदािरील कोणत्याही 
वठकाणािे स्र्ैवतक सांवित पत रेिेिरील तदनुिांवगक कबदूच्या कोटीइतके असते. येरे् भरािािा तळ हा 
आडिा अक्ष आहे. या कोटीमूल्याांच्या साहाय्याने विक्कण र्रातील उदासीन प्रवतबलात होणारी 
घजच₁ख/२ड ही स्र्ायी स्िरूपािी िाढही ठरविता येते. तलाि भरल्यामुळे र्रातील आडव्या छेदािरील 
एकूण प्रवतबल च₁घज ने िाढलेले आहेि. तेव्हा कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबलातील िाढ पुढीलप्रमाणे 
माांडता येईल. 
 

द = घजच₁ ( १ – ख ) २ ड 
 

कायथसाधक प्रवतबलात होऊ शकणारी ही िाढ दृढीभिन घडिनू आणते. तलाि भरल्यानांतर प्रारांभी 
मृवत्तकेतील रांध्राक तसाि राहतो. अर्ाति कायथसाधक प्रवतबलातील िाढही शून्यि असते. घजच₁ ही िाढ 
पूणथपणे उदासीन प्रवतबलाांति होते. त्यािळेिी एककालीन रेिा पल ही आहे. काळ लोटेल तसे मवृत्तकेिे 
दृढीभिन होते आवण स्र्ैवतक सांवित पफत या एककालीन रेिेने दाखविल्याप्रमाणे कमी होते; आवण शिेटी 
सांवितािी मूल्ये पत रेिेने दाखविल्याप्रमाणे होतात. दृढीभिनािी ही प्रवक्रया आ॰ ८३ उ मध्ये दाखविलेल्या 
प्रवक्रयेसारखीि आहे. 
 

दृढीभिनकारी प्रवतबले कारक होण्यापूिी मावपकाांतील स्तांभशीि ेजोडणाऱ्या एत या रेिेच्या िर 
स्स्र्त असणाऱ्या एककालीन अांवतम रेिेिेपत हे एक उदाहरण आहे. एककालीन अांवतम रेिा मळू 
भजूलपातळीच्या िर ककिा खाली स्स्र्त असेल, तर दृढीभिनप्रवक्रयेच्या कलनसमीकरणातील (समी. ९९ 
(८)) उ हा अवतवरक्त जलदाब म्हणजे एखाद्या वठकाणािा, वििवक्षत क्षणी असलेला जलदाब आवण 
तेर्लाि एक तर मूळिा ककिा अांवतम जलदाब याांतील फरक असतो. त्यामुळे सांदभथ म्हणून दोन वभन्न 
दाबमूल्याांपैकी कोणतेही एक आपण वनिडू शकतो; परांतु या वनिडीिा गवणताच्या फवलतािर काही 
पवरणाम होत नाही. ग्रांर्कत्याने नेहमी अांवतम जलदाब हाि सांदभथदाब म्हणून िापरला आहे. या यदृच्छया 
स्िीकारलेल्या सांकेतानुसार एककालीन अांवतम रेिा ही सांवितमूल्ये मोजण्यािी सांदभथ-रेिा ठरते. 
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१०२. दृढीभिनजन्य अिसीदन : 
विक्कण मृवत्तकेिे दृढीभिन होत असताना रांध्राांकात जी घट होते, वतच्यामुळे र्रािी जाडीही कमी होते. 
र्राच्या पृष्ठभागािी अधोमुख वदशनेे होणारी तदनुिांवगक हालिाल म्हणजेि दृढीभिनजन्य अिसीदन 
होय. मवृत्तकेत, दर एकाांक अिकाशागवणक होणारी Δछ₁ ही अांवतम घट समी. ९८ (४) ने ठरविता येते; ती 
अशी : 
 

Δ छ₁ = अद द₁ = पदद₁ १ + र₀ 
 
येरे् द₁ हा दृढीभिनकारी दाब आहे (पवर. ९९ पाहा).आकृती ८२ मधील उदाहरणात दृढीभिनकारी दाब 
विक्कण र्रात सगळीकडे सारखाि आहे; म्हणून त्या र्रािे दृढीभिनजन्य अांवतम अिसीदन पुढीलप्रमाणे 
माांडता येईल. 
 

न₁ = डΔछ₁ = डपदद₁ [२] 
 
दृढीभिनकारी दाब खाली जाि ेतसा सरळ प्रमाणात बदलत असेल—उदाहरणार्थ, आ. ८३ आ ते ऊ आवण 
आ. ८४ याांमध्ये दाखविल्याप्रमाणे—तर अांवतम अिसीदन पुढीलप्रमाणे असते. 
 

न₁ = पदड द₁+ द₂ [३] २ 
 
येरे् द₁ हा पृष्ठभागाजिळिा आवण द₂ हा तळाजिळिा दृढीभिनकारी दाब आहे. 
 

एखाद्या विक्कण र्रािर अवधभार ठेिला असता, त्यात वनमाण होणारा दृढीभिनकारी दाब 
सगळीकडे सारखाि असतो आवण तिन्य अांवतम अिसीदन समी. २ ने वमळते, हे िर पावहलेि आहे. 
अवधभार लािण्यािा क्षण आवण नांतरिा कोणताही क्षण ळ या अिधीतील पवरस्स्र्ती आता वििारात घेऊ. 
ड–ख खोलीिरील छेदािर येणारा कायथसाधक दाब ळ या क्षणी पुढीलप्रमाणे असतो. 
 

 
 

कायथसाधक दाबातील या िाढीमुळे मृवत्तकेच्या सस्च्छद्रतेत होणारी घट समी. ९८ (४) मध्ये  
वनयुक्त करून पुढीलप्रमाणे वमळते. 
 

Δ छ = पद  (द₁–उ) [४] 
 
र्राच्या मूळ dखया जाडीत होणारी घट 
 

dन =Δ छ·dख = पद (द₁ –उ) dख [५] 
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अशी वमळते. तीिरून ळ या क्षणािे अिसीदन पुढीलप्रमाणे माांडता येते. 
 

 
[६] 

 
आकृती ८२ मधील विक्कण र्राच्या बाबतीत उ िे मूल्य समी. १०१ (३) ने वमळते. ते मूल्य समी. ६ 

मध्ये घालून आवण िलानयन करून आपल्याला पुढील समीकरण वमळते. 
 

 
[७] 

 
त्यातील 
 

स = दृ ळ १०१ (३ आ) ड² 
 
हा समय-गुणक ककिा कालगुणक आहे. 
 

समी. ७ मधील कां साबाहेरिे पद म्हणजे समी. २ ने वमळणारे अांवतम अिसीदन आहे. र्रािी 
सीमालक्षणे आ. ८२ मध्ये दाखविल्यापेक्षा वनराळी असतील, तर कां सातील पदही िगेळे असते. तर्ावप 
कोणत्याही उदाहरणात, समीकरणाच्या उजव्या बाजूकडील पवहले पद अांवतम अिसीदन दाखविणारे 
असते आवण कां सातील पद नेहमीि समयगुणकािे एखादे फलन असते. म्हणून 
 

न = न₁ ·फ (स) = न₁ ढ % [८ अ] १०० 
 

ढ % = १०० न = १०० फ (स) [८ आ] न₁ 
 

ढ % म्हणजे दृढीभिनाचे मान होय. सीमालक्षणे आवण समयगुणक याांिरि केिळ ते अिलांबनू 
असते. फ(स) या फलनािे स्िरूप समस्येतील पवरस्स्र्तीिर अिलांबून असते. अनेक, विविध 
उदाहरणाांतील फ (स) िी मूल्ये यापूिीि माहीत आहेत (टेरझागी आवण फ्रोह वलश, १९३६). म्हणून 
अपिादात्मक उदाहरणे सोडल्यास, या फलनािे मूल्य ठरविण्यािी आिश्यकता भासत नाही. आकृती ८२, 
८३ अ, ८३ आ, ८३ इ आवण ८३ उ याांमधील उदाहरणाांत लागू पडणारे १०० फ (स) = ढ % हे फलन 
आ॰ ८५ मध्ये आ₁ या आलेखाने दाखविले आहे. पवहले उदाहरण िगळल्यास, या सिथ उदाहरणाांत 
अवतवरक्त दाबामुळे र्रातून दोन विरुद्ध वदशाांना होणारे वनस्सारण अवभपे्रत आहे. हा अवतवरक्त दाब 
खोलीनुसार सरळ प्रमाणात िाढणारा आहे. या सिथि उदाहरणाांत एकि समयगुणक-दृढीभिन आलेख 



 

अनुक्रमणिका 

लागू पडतो. यािरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, त्याांिा आकार एककालीन आवदरेिेच्या उतारािर अिलांबून 
नाही. तर्ावप त्यासाठी ही रेिा सरळ असािी आवण वनस्सारण दोन्ही वदशाांनी व्हाि.े विक्कण र्राच्या दोन्ही 
पृष्ठाांमधून वनस्सारण होऊ शकले, तर त्यास उघडा िर म्हणतात. अशा र्रािी जाडी नेहमी २ड अशी 
माांडली जाते. याउलट, ज्या र्रातील अवतवरक्त पाणी एकाि पृष्ठभागातून बाहेर पडते त्यास अधयबंणदस्ि 
िर म्हणतात आवण त्यािी जाडी ड अशी दाखविली जाते. 
 

अधथबांवदस्त विक्कण र्राांच्या बाबतीत समयगुणक-दृढीभिनमान आलेखािा आकार दृढीभिनकारी 
दाबाच्या वितरणािर अिलांबनू असतो. नेहमी अनुभिास येणारी दोन वनरवनराळी वितरणे आ. ८३ ई आवण 
ऊ याांमध्ये दाखविली आहेत. तदनुिांवगक आलेख म्हणजे आ. ८५ अ मधील आ₂ आवण आ₃ हे आलेख होत. 
अधथबांवदस्त र्रािर समप्रमाण वितवरत दृढीभिनकारी भार ठेिला असता—उदाहरणार्थ, आ. ८२ मधील 
र्र पाहा—वमळणारा समयगुणक-दृढीभिन आलेख आवण उघड्या र्रािा आलेख (आ₁) सारखेि 
असतात. कारण अशा र्रातील दृढीभिन आ. ८३ अ मध्ये दाखविलेल्या उघड्या र्राच्या प्रत्येक अधात 
होणाऱ्या दृढीभिनासारखेि असते. 

 

 
आकृिी ८५ : समयगुणक आवण दृढीभिनािे मान याांतील सांबांध. (अ) मध्ये अांकात्मक मूल्याांिा आलेख 
आहे आवण (आ) मध्ये गुणकािी लघुगणकीय मूल्ये घेऊन आलेख काढला आहे. आ. ८३ अ, ई आवण ऊ 
याांमध्ये दाखविलेल्या भार आवण वनस्सारण या बाबतीतील वभन्नवभन्न उदाहरणाांना लागू पडणारे तीन 

आलेख, आ₁ ते आ₃ (आधार : टेरझागी आवण फ्रोह वलश १९३६). 
 

नेहमी अनुभिास येणाऱ्या बऱ्यािशा दृढीभिन समस्याांिी उत्तरे आ. ८५ अ मधील आ₁आ₂ आवण 
आ₃ या आलेखाांच्या िारे वमळतात. अन्य अनेक समस्याांिी उत्तरेही प्रकावशत झाली आहेत (टेरझागी आवण 
फ्रोह वलश १९३६). विक्कण र्राच्या पृष्ठभागािे ळ या क्षणी झालेले अिसीदन ठरिाियािे असेल, तर प्रर्म 
समी. २ ककिा ३ च्या साहाय्याने न₁ हे अांवतम अिसीदन ठरिाि;े नांतर समी. १०१ (३ आ) िरून 
समयगुणक ठरिािा आवण शिेटी आ. ८५ अ मधील योग्य त्या आलेखािरून दृढीभिनािे मान िािाि.े ळ 
क्षणापयंत झालेले अिसीदन समी. ८ अ िरून पढुीलप्रमाणे वमळते. 
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न = न₁ ढ %  १०० 
 

समयगुणक ठरविताना तविियक समीकरणातील ड िे मूल्य, उघड्या र्राांच्या बाबतीत 
दृढीभिनपूिथ जाडीच्या वनम्मे असते आवण अधथबांवदस्त र्राांच्याबाबतीत ते एकूण जाडीइतके असते. 
 

बहुतकरून स्र्ापत्यव्यिहारातील विशिे महत्त्िाच्या दृढीभिन समस्या, आ. ८५ अ मधील आ₁ हा 
आलेख लागू पडेल, अशाि असतात. अशा समस्याांत समप्रमाण दाबाखाली होणारे अधथबांवदस्त र्राांिे 
दृढीभिन (आ. ८२); तसेि खोलीनुसार सरळ प्रमाणात बदलणाऱ्या दाबाखाली होणारे उघड्या र्राांिे 
दृढीभिन (आ. ८३ अ, आ, इ आवण उ) याांिा समािशे होतो. दृढीभिनगुणाांक (समी. १०१ (३ आ) मधील 
दृ) ठरविण्यासाठी प्रयोगशाळेत केल्या जाणाऱ्या लहान प्रमाणािरील दृढीभिन-प्रयोगातील समयगुणक-
दृढीभिनमान सांबांधसुद्धा आ₁ या आलेखाने दाखविला जातो. ढ% हे मूल्य ० ते ५२·६ याांच्या दरम्यान 
असेल, तर आ₁ या आलेखाला खालील समीकरण जिळजिळ तांतोतांतपणे लागू पडते. 
 

स = π ( ढ % ) ² [९] ४ १०० 
 
हे पवरिलयािे समीकरण आहे. स िे समी. १०१ (३ आ) मधील मूल्य घेऊन पुढील समीकरण माांडता येते. 
 

 
[१०] 

 
विवशष्ट उदाहरणात दृ आवण ड याांिी मूल्ये स्स्र्र असतात, त्यामुळे ढ %िे मूल्य जेव्हा ५२·६ पेक्षा 

कमी असते तेव्हा आकस्स्मक भाराखालील दृढीभिनािे मान काळाच्या िगथमुळानुसार िाढते. तेि मूल्य 
५२·६ पेक्षा अवधक असल्यास, आ₁ या आलेखाला पुढील समीकरण जिळजिळ तांतोतांतपणे लागू पडते. 
 

स = १·७८१ – ०·९३३ लघु₁₀ (१०० – ढ %) [११] 
 

आ. ८५ अ िरून हे लक्षात येईल की, ढ% िे मूल्य ५० च्या सुमारास येईपयंत आ₁ या आलेखाच्या 
िक्रतेिी वत्रज्या िाढत जाते; नांतर कमी होऊन ढ % िे मूल्य ८५ च्या सुमारास आले म्हणजे ती पुनः 
लघुतम होते. आलेखाच्या पवहल्या भागािा आकार पवरिलयासारखा असल्यामुळे या भागात कोणत्याही 
कबदूला (भजुा : स) स्पशथरेिा काढली असता, ती आडव्या अक्षास –स अांतरािर छेदते. 
 

आकृती ८५ अ मध्ये आ₁ या आलेखाने दाखविलेला सांबांध आ. ८५ आ मध्ये लघुगणकीय पद्धतीने 
दाखविलेला आहे. या आलेखात ढ % = ७५ (सुमारे) या वठकाणी प्रवतिक्रता कबदू आहे आवण ढ % = 
९५ च्या आसपास आलेख त्िरेने सपाट होऊन ढ % = १०० या मूल्यास असांपाती पद्धतीने वमळू पाहतो. या 
आलेखािे समीकरण पढुीलप्रमाणे माांडता येते. 
 

लघु₁₀स = फ (ढ %) 
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स िे समी. १०१ (३ आ) मधील मूल्य घेऊन 
 

लघु₁₀स= लघु₁₀ ळ + लघु₁₀ दृ = लघु₁₀ ळ + स्स्र्राांक = फ (ढ %) ड² 
 
असे समीकरण वमळते आवण त्यािरून खालील वनष्ट्किथ वनघतो. दृ/ड² पदािे मूल्य ज्याांच्या बाबतीत वभन्न 
आहे, अशा दोन विक्कण र्राांच्या बाबतीत दृढीभिनमान आवण काळािा लघुगणक याांमधील सांबांधािे 
आलेख काढले, तर त्याांिा आकार सारखा असतो; परांतु त्याांच्या स्र्ानात लघु₁₀ (दृ /ड²) इतके आडि े
अांतर असते. स / ळ = १ असल्यास काळ-दृढीभिन आलेख आवण कालगुणक-दृढीभिन आलेख हे दोन्ही 
आलेख एकि होतात. काळ-दृढीभिनाच्या अधथलघुगणकीय पद्धतीने काढलेल्या आलेखाच्या या 
महत्त्िाच्या िैवशष्ट्यामुळे, प्रायोवगक दृढीभिन आलेख आवण सैद्धाांवतक प्रमाण आलेख याांिी तुलना करणे 
सोयीिे होते. अशा तुलनेतून सैद्धाांवतक प्रवक्रयेपेक्षा प्रत्यक्षातील प्रवक्रया वकती िगेळी आहे, हे समजून येते. 
त्यामुळे वकत्येक प्रकरणाांत साध्या गवणती आलेखापेक्षा लघुगणकीय आलेख काढणे अवधक श्रेयस्कर ठरते. 
 
१०३. दृढीभिनसमस्या सोडणिण्याच्या आसन्नमान पद्धिी : 
कलनसमी. ९९ (८) सोडिनू वमळणाऱ्या उत्तराांना काटेकोर उत्तरे म्हणतात; कारण मूलभतू गृहीताांशी ती 
तांतोतांतपणे सुसांगत असतात (पवर. १७ पाहा). समस्येतील पवरस्स्र्ती अशी असेल की, सापेक्षतः सुबोध 
काटेकोर उत्तर वमळविणे अशक्य व्हाि,े तर अशा वठकाणी समाधानकारक अशी सत्यसमीप उत्तरे वमळविणे 
मात्र नेहमीि शक्य असते. खऱ्या एककालीन रेिाांऐिजी—उदा., आ. ८२ आवण ८३ मधील रेिा—
सिथसाधारण िैवशष्ट्ये तशीि असतील अशा सोप्या आलेखाांिे सांि गृहीत धरून हीं सत्यसमीप उत्तरे 
वमळविता येतात. 
 

उदाहरणार्थ, आ. ८२ मधील एककालीन रेिाांिा आकार स्रू्लमानाने पवरिलयासारखा आहे; 
कारण र्रातून अवतवरक्त पाण्यािे वनस्सारण होण्यासाठी जलीय प्रक्रमािे मूल्य दृढीभिन–विभागाच्या 
तळाजिळ शून्य आवण पृष्ठभागाजिळ महत्तम असणे आिश्यक असते (पवर. १०१ पाहा); तर्ावप हा आकार 
पूणथत्िाने पवरिलयासारखा आहे असे आकडेमोडीच्या सोप्या पद्धतीत गृहीत धरले जाते. काळ लोटेल 
त्यानुसार या पवरिलयाकार एककालीन रेिाांिा वशरोकबदू प्रर्म आडव्या वदशनेे प पासून ल पयंत सरकतो; 
आवण नांतर अधस् वदशनेे ल पासून त पयंत सरकतो (आ. ८२ पाहा). वशरोकबदूच्या सरकण्याच्या गतीिरून 
स्राििगे ठरविता येतो. पृष्ठभागाजिळील जलीय प्रक्रम नेहमी अवतवरक्त पाणी पृष्ठभागाकडे येत राहील 
इतका पावहजे. या लक्षणािरून एककालीन रेिाांिा सरकण्यािा िगे आवण तदनुिांवगक दृष्टीभिनािा िगे 
ठरविता येतात. या रीतीिा अिलांब करून वमळणारा समयगुणक-दृढीभिन आलेख, जिळजिळ काटेकोर 
पद्धतीने काढलेल्या आलेखासारखाि असतो. 
 

खऱ्या एककालीन रेिाांऐिजी सोपे िक्र वनयुक्त करण्यािी ही पद्धत, आधारकभतीमागील भरणाांतील 
ककवित् िक्र असणाऱ्या खऱ्या घसरपृष्ठाऐिजी सरळ पृष्ठ गृहीत धरण्याच्या कूलोमच्या पद्धतीसारखीि आहे 
(पवर. २३ पाहा). वकत्येक दृढीभिन समस्याांिी आसन्नमान उत्तरे अगोदरि प्रकावशत झाली आहेत 
(टेरझागी १९२५, टेरझागी आवण फ्रोह वलश, १९३६) आवण उपरोक्त पद्धत अद्याप न सोडविलेल्या 
समस्याांच्या बाबतीतही अनुसरणे शक्य आहे. 
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१०४. भार सािकािपिे लािि असिाना आणि नंिर होिारे दृढीभिन : 
विक्कण र्रािर केलेले इमारतींिे ि भरािाांिे बाांधकाम तसेि जलसावधत पद्धतीने केलेले विक्कण मृवत्तकेिे 
द्रिसदृश वनके्षपण हीं व्यिहारातील दृढीभिनािी अवतशय महत्त्िािी उदाहरणे आहेत. दोन्ही उदाहरणाांत 
स्स्र्रमूल्य भाराखाली दृढीभिन होण्यापूिी एक सांक्रमण-काळ येतो. या काळात भार-िाढ होत असतानाि 
दृढीभिनािी वक्रयाही िालू असते. आधीच्या ककिा नांतरच्या िाढीिा पवरणाम न होता, भारातील प्रत्येक 
िाढीमुळे होणारे दृढीभिन स्ितांत्रपणे िालू राहते. त्यामुळे सांक्रमणािस्रे्तील दृढीभिनािा िगे 
अवधमेलनाच्या सोप्या पद्धतीने, इष्ट वततक्या अिकूपणे ठरविता येतो. 
 

या पद्धतीिे उदाहरण म्हणनू, िरखाली िाळूिे र्र असलेल्या विक्कण र्राच्या दृढीभिनािा िगे 
आपण ठरि.ू िाळूिा िरिा र्र, बाांधल्या जाणाऱ्या इमारतीला बैठक म्हणूनही उपयोगी पडतो. इमारतीिे 
बाांधकाम िालू असताना, विक्कण र्रातील कोणत्याही आडव्या र्रािर वनरवनराळ्या िळेी पडणारा 
सरासरी दाब, आ. ८६ अ मधील उरस या मोडक्या रेिेने दाखविला आहे. ळ = ळ₀ या क्षणी बाांधकामास 
प्रारांभ झाला (द = ०) आवण ळ = ळ₁या क्षणी ते पुरे झाले (द = द₁). त्यामुळे या काळानांतर दाब कायम 
राहतो म्हणजेि त्यािे मूल्य द₁ हेि राहते. ळ = ० या क्षणी इमारतीिे सांपूणथ िजन एकदम लािले आहे 
असे गृहीत धरल्यास, वमळणारा काळ-दृढीभिन आलेख आ₁ हा आहे. आकृती ८५ अ मध्ये 
कालगुणकासाठी िापरलेल्या प्रमाणाच्या वठकाणी आ. ८६ मध्ये काळासाठी घेतलेले प्रमाण िापरून आ. 
८५ अ मधील आ₁ आलेखािरून हा आलेख काढला आहे. त्यासाठी समी. १०१ (३ आ) िा उपयोगही 
केला आहे; ते समी. असे : 
 

स= दृ ळ ड² 
 

 
आकृिी : ८६ दृढीभिनािा दाब सािकाश लािला असता, काळ-दृढीभिन आलेख काढण्यािी कृती. 

(आधार : टेरझागी आवण फ्रोह वलश, १९३६.) 
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ळ₁ अगोदरच्या ळ या कोणत्याही क्षणी र्रािरील सरासरी दाब द आहे. व्यिहारतः आपण असे 
गृहीत धरू शकतो की, या क्षणािी दृढीभिनािी पवरस्स्र्ती आवण र्रािर हाि दाब एकदम लािल्यानांतर 
ळ/२ या क्षणी येणारी स्स्र्ती या सारख्याि असतात. आकृती ८६ अ मधील आ₁ या आलेखािरून हे 
दृढीभिनमान ढ’असे वमळते. म्हणून मूळ उदाहरणातील ळ या क्षणािे दृढीभिनमान, त्यातील द₁ या 
दाबाखाली होणाऱ्या अांवतम अिसीदनािा प्रवतशत भाग या स्िरूपात खालीलप्रमाणे माांडता येईल. या 
आसन्नमान पद्धतीिे सैद्धाांवतक समर्थन इतरत्र प्रवसद्ध झाले आहे (टेरझागी आवण फ्रोह वलश, १९३६). 
 

ढ % = ढ’ % 
द  द₁ 

 
आकृती ८६ अ मधील आ आलेखािरील एक कबदू यािरून वमळाला. ळ िी आणखी काही मूल्ये 

घेऊन ि याि कृतीिी पुनरािृत्ती करून आलेखािरील इतर कबदू वमळतात. ळ₁ ला अनुिांवगक असलेल्या र₁ 
या कबदूच्या पलीकडे, द₁ हा अांवतम भार ळ₁/२ या क्षणी एकदम लािला असािा, अशा प्रकारे दृढीभिन 
िालू राहते. 
 

आकृती ८६ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे र्रािरील दाब उर या आलेखानुसार काळाप्रमाणे बदलत 
जाणारा असेल, तर तविियक काळ-दृढीभिन आलेख आ. ८६ आ आवण आ. ८६ इ याांमध्ये विशद केलेल्या 
कृतीिा अिलांब करून काढता येतो. आ. ८६ आ मधील आ₁ हा आलेख आवण आ. ८६ अ मधील आ₁ 
आलेख हे एकि आहेत. द₁ हा अांवतम भार ळ = ० या क्षणी एकदम लािला आहे, या गृहीतानुसार 
वमळणारा काळ आवण दृढीभिनमान याांतील सांबांध दाखविणारा हा आलेख आहे. द₁ पेक्षा कमी मूल्यािा द 
हा दाब एकदम लािला असता होणारे कोणत्याही क्षणािे दृढीभिन, द₁ खालील अांवतम दृढीभिनािा 
प्रवतशत भाग या स्िरूपात खालीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

ढʺ % = ढ’ % · 
द [१] द₁ 

 
द हा दाब सािकाश लािण्याच्या कृतीिे वििरण अद्याप कराियािे आहे. त्यासाठी आ. ८६ आ मधील 
काळ-भार आलेखािा उत हा तुकडा आ. ८६ इ मध्ये मोठ्या प्रमाणािर पुनः काढू. उत₁तत₂ या आयतािे 
फ₀ हे के्षत्रफळ द हा दाब एकदम लािला असता, ळ क्षणी होणारे अिसीदन दाखिील अशा प्रकारे या 
आकृतीिे प्रमाण ठरविले आहे. त्यानुसार dद ही दाबिाढ एकदम लािली असता होणारे अिसीदन 
आकृतीमधील ळ लाांबीच्या पिीच्या के्षत्राइतके होते. प्रत्यक्षात dद ही िाढ फक्त ळ – ळक्ष एिढा िळेि 
कारक होंती. खाली उद्धतृ केलेल्या समी. १०२ (१०) िरून हे स्पष्ट आहे की, एकदम लािलेल्या भारामुळे 
होणारे अिसीदन, काळाच्या िगथमुळानुसार िाढणारे असते. 
 

 
 
म्हणून dद या दाबिाढीमुळे होणारे अिसीदन दाखविणाऱ्या पिीिी लाांबी पढुीलप्रमाणे असेल. 
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उत या भार-आलेखाच्या वनरवनराळ्या कबदूांना अनुिांवगक असणारी िी मूल्ये तत₂ च्या 
डाव्या बाजूस स्स्र्त करून उत ही तुटक रेिा वमळते; आवण ळ या क्षणािे प्रत्यक्षातील अिसीदन फ = 
उतत₂ या रेखाांवकत के्षत्राने दाखविले जाते. दहा दाब ळ = ० या क्षणी, एकदम लािला असता, तर 
अिसीदन फ₀ = उत₁तत₂ या के्षत्राइतके झाले असते आवण तदनुिांवगक दृढीभिनमान ढʺ % (समी. १) 
इतके असते, म्हणून उत (आ. ८६ आ ि इ) या आलेखानुसार लािलेल्या भारामुळे होणाऱ्या दृढीभिनािे 
खरे मान ळ या क्षणी पुढीलप्रमाणे असते. 
 

ढ % = ढʺ % 
फ 

= ढ’ % 
द · फ  फ₀ द₁ फ₀ 

 
आ या दृढीभिन आलेखािरील एक कबदू या कृतीने वमळाला. ळ िी इतर मूल्ये घेऊन आवण याि 

कृतीिी पनुरािृत्ती करून इतर कबदू वमळविता येतात. ही कृती ज्या समी. १०२ (१०) िर अिलांबून आहे, ते 
खरे पाहता ढ %िे मूल्य ० ते ५२·६ या कके्षत असेल, तरि अिूकपणे लागू पडते. तर्ावप ढ %िे मलू्य 
५२·६ पेक्षा र्ोडेसे मोठे असले, तरीही या कृतीने वमळणारे आसन्नमान उत्तर पुष्ट्कळि समाधानकारक 
असते. 
 

जर भार अवनयवमतपणे िाढत असेल (आ. ८६ ई मधील भार–आलेख पाहा), तर दृढीभिनािा 
िगे ठरविण्यासाठी, या भारआलेखाऐिजी २ ककिा अवधक वनवित टप्पे कल्पून भार-आलेख तुटक रेिेने 
दाखविल्याप्रमाणे गृहीत धरतात. हा प्रत्येक टप्पा म्हणजे, अांवतम भारािा तो विवशष्ट भाग एकदम लािला 
असे मानण्यासारखे आहे. ही प्रत्येक िाढ, अांवतम १००% दृढीभिनाच्या या एकेक भागास 
कारणीभतू होते आवण या प्रत्येक भागाने व्यक्त होणारे दृढीभिन स्ितांत्रपणे िालू राहते. तदनुिांवगक 
दृढीभिन-आलेख आ. ८६ ई मध्ये आ’आवण आʺअसे दाखविले आहेत. कोणत्याही क्षणािे दृढीभिनमान 
म्हणजे या आलेखािरील कबदूांच्या कोटींिी बेरीज होय. या बेरजेतून वमळणाऱ्या आलेखात कोन येतात; 
कारण िर साांवगतल्याप्रमाणे आपण भारािे िगेिगेळे टप्पे गृहीत धरले आहेत. प्रत्यक्षातल्या दृढीभिन-
आलेखात असे कोन नसतात. आ. ८६ ई मधील आ आलेख पाहा. 
 

विक्कण मवृत्तकेिर ठेिलेल्या बदलत्या भाराखाली होणाऱ्या दृढीभिनाच्या इतर सिथ समस्याांतही 
आ. ८६ मध्ये स्पष्ट केलेली कृती िापरता येते. 
 
१०५. णचक्कि मृणिकेिील िायचूा दृढीभिनिेगािर होिारा पणरिाम : 
मृवत्तकेतील पोकळीिा काही भाग एखाद्या िायूच्या बुडबुड्याांनी व्यापलेला असेल, तर वतच्यािरील 
भारामुळे त्या िायूिे दमन होते. त्यामुळे पढेु व्हाियाच्या दृढीभिनाआधीि मवृत्तकेच्या रांध्राांकात घट होते. 
सुरिातीस होणारी ही घट आ. ८७ मध्ये प्रारांवभक दृढीभिन ढ₀ % म्हणून दाखविली आहे. िायूिा मूळिा 
दाब, भार लािण्यापूिी त्याने व्यापलेला अिकाश आवण भारािी तीव्रता या गोष्टींिर ढ₀ % िे मूल्य 
अिलांबून असते. 
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नांतरच्या दृढीभिन-प्रवक्रयेत अल्पकालीन अवतवरक्त जलदाब नाहीसा होतो आवण िायुदाबही 
त्याच्या मूळ दिा मूल्याइतका होतो. त्यामुळे या प्रवक्रयेत मृवत्तकेतून बाहेर पडणारे पाणी, िायूिे बुडबुडे 
नसलेल्या उदाहरणातील पाण्याइतकेि असते. 
 

िायुयुक्त भाग जास्त नसेल, तर मृवत्तकेिा पाझरगुणाांकसुद्धा व्यिहारतः िायचू्या अांशािर 
अिलांबून नसतो; म्हणून त्यािा दृढीभिन-िगेािर फारि र्ोडा पवरणाम होतो, असा वनष्ट्किथ काढण्यास 
हरकत नाही. िायू नसताना ळ = ० या क्षणी दृढीभिन शून्य असते आवण नांतर ते आ आलेखानुसार होते 
(आ. ८७). िायू असतो तेव्हा ळ = ० याक्षणी दृढीभिन ढ₀ % इतके असते. तरीही िर विशद केलेल्या 
उपपत्तीनुसार असे म्हणता येते की, दृढीभिनाच्या अांवतम अिस्रे्ला पोहोिण्यािा िगे िायूच्या अांशािर 
अिलांबून नसतो. तेव्हा िायुयुक्त मृवत्तकेिा दृढीभिन-आलेख आिा वमळिाियािा असेल, तर आ या 
आलेखाच्या कोटी या प्रमाणात कमी करून तो वमळतो. 

 

 
आकृिी ८७ : विक्कणमृवत्तकेतील अपुऱ्या सांपृक्तीिा काळ दृढीभिन आलेखाच्या स्िरूपािर पडणारा प्रभाि 

(अपऱु्या सांपृक्तीतील आलेख आिा) 
 

१०६. णि - आणि णत्रणमिीिील दृढीभिन : 
विवमतीतील प्रिाह जेरे् अवभपे्रत आहे, अशा दृढीभिनात अवतवरक्त झालेले पाणी समाांतर पातळ्याांतून 
बाहेर पडते. वत्रवमवतदृढीभिनाच्या प्रवक्रयेत, ते एकतर वत्रज्यावदक् पातळ्याांनुसार िाहते, ककिा त्याच्या 
प्रिाहाच्या रेिा वनवित पातळ्याांिर नसतात. 
 

एकवमवत प्रिाहाच्या बाबतीत लाग ूपडणारे कलन-समीकरण पवर. ९९ मध्ये वसद्ध केलेले आहे. तेरे् 
स्िीकारलेल्या पद्धतीिाि अिलांबून करून वत्रवमवत-प्रिाहािे समीकरण खालीलप्रमाणे वमळते. 
 

 ∂उ = दृ ( ∂²उ + ∂²उ + ∂²उ ) [१] ∂ळ ∂क्ष² ∂य² ∂ख² 
 
नेहमीप्रमाणे उ म्हणजे ळ या क्षणािा अवतवरक्त जलदाब आहे आवण दृ हा दृढीभिनगुणाांक आहे (समी. ९९ 
(७)). प्रिाह एकाि वदशनेे—उदाहरणार्थ, ख अक्षाच्या वदशनेे—िाहत असेल, तर कां साांतील तीनपकैी दोन 
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पदाांिे गूल्ब शून्य होते आवण उपरोक्त समीकरणािे स्िरूप समी. ९९ (८) सारखेि होते. क्षख पातळीला 
समाांतर रीतीने होणाऱ्या विवमवत-दृढीभिनािे कलन-समीकरण खालीलप्रमाणे असते. 
 

 ∂उ = दृ ( ∂²उ + ∂²उ ) [२] ∂ळ ∂क्ष² ∂ख² 
 

वत्रवमतीतील दृढीभिन-प्रवक्रया एखाद्या अक्षाभोिती सममात्र असेल, तर काटेवशयन 
सहवनदेशकाांऐिजी वत्रज्यात्मक सहवनदेशक िापरणे सोईिे पडते. त्यानुसार वत्रज्यात्मक वदशते त्र आवण 
उभ्या वदशते ख वनयोजून समी. १ ऐिजी पुढील समीकरण वमळते. 
 

 ∂उ = दृ ( ∂²उ + १ · ∂उ + ∂²उ ) [३] ∂ळ ∂त्र² त्र ∂त्र ∂ख² 
 

वत्रज्यात्मक प्रिाह ज्या पातळ्याांिरून होतो, त्या खअक्षाला काटकोनात असतील, तर हे पद 
शून्य होते आवण िरील समीकरण असे होते : 
 

 ∂उ =दृ ( ∂²उ + १ · ∂उ ) [४] ∂ळ ∂त्र² त्र ∂त्र 
 

कॅवरलो (१९४२ ब) याने असे दाखिनू वदले की, समी. ३ ने िर्मणला जाणारा वत्रवमतीतील 
वत्रज्यावदक् प्रिाह दोन घटकाांत विभागता येतो; एक घटक म्हणजे सरळ पातळीत होणारा वत्रज्यावदक् 
प्रिाह (समी. ४) आवण दुसरा म्हणजे रेिात्मक प्रिाह (समी. ९९ (८). समजा, एखाद्या विक्कण र्रािे 
कोणत्याही क्षणी सरळ पातळीिरील वत्रज्यावदक् प्रिाहामुळे होणारे सरासरी दृढीभिन-मान ढत्र % आहे 
आवण त्याि क्षणी रेिात्मक अक्षीय प्रिाहामुळे होणारे दृढीभिनमान ढख% आहे, तर या दोहोंमुळे होणाऱ्या 
एकूण दृढीभिनािे मान खालीलप्रमाणे माांडता येते. 
 

१०० – ढ % = १ (१ –ढत्र %) (१ –ढख %) [५] १०० 
 

समीकरण ३ मधील दृढीभिन-गुणाांकािे समीकरण पुनः माांडू. 
 

दृ = झ ९९ (७) घजपद 
 
येरे् झ हा पाझर-गुणाांक, घज ही पाण्यािी घनता आवण पद हा अिकाशक्षयािा गुणाांक आहे. (समी ९८ 
(५)) अक्षीय पाझर-गुणाांकािे मूल्य वत्रज्यावदक् पाझरगुणाांकाच्या ट पट असेल, तर त्याि दोन वदशाांतील 
दृ च्या मूल्याांमधील गुणोत्तरही तेि असते; म्हणजेि 
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 झ = ट आवण दृ = ट [६] ज्ञत्र दृत्र 
 

झत्र आवण झ याांिी मूल्ये वभन्न असतील, तर समी. ३ मध्ये बदल करून ते पुढीलप्रमाणे माांडाि े
लागते. 
 

 ∂उ = दृत्र ( ∂²उ + १ ∂उ ) + दृ ∂²उ [७] ∂ळ ∂त्र² त्र ∂त्र ∂ख² 
 

मात्र समी. (५) येरे्ही लागू पडतेि. 
 

विवमवत-दृढीभिनािे स्र्ापत्यातील एक महत्त्िािे उदाहरण म्हणून जलसावधत धरणातील 
गाभ्याच्या बाांधकाम-काळातील आवण नांतरच्या दृढीभिनािे उदाहरण देता येईल. आकृती ८८ अ म्हणजे 
अशा भरािािा बाांधकाम-काळातील छेद आहे. भरािातील मधला सूक्ष्मकणयुक्त मवृत्तकेिा भाग म्हणजे 
धरणािा गाभा आहे. त्यातील अवतवरक्त पाण्यािा काही भाग माथ्याकडील पृष्ठातून ऊध्िथ वदशनेे प या 
मध्यिती डबक्याकडे जातो आवण उरलेला अांश गाभ्याच्या दोन्ही बाजूच्या उताराांतून आडव्या वदशनेे बाहेर 
पडतो. हे दोन्ही प्रिाह एकाि िळेी आवण आकृतीत छेदाला समाांतर वदशनेे होतात. अशा भरािाच्या 
दृढीभिनािा िगे जी. वगलबॉर्ने (१९३४) गवणतवसद्ध केला; परांतु त्यासाठी गाभ्यातील अवतवरक्त पाणी 
केिळ आडव्या वदशाांनीि बाहेर पडते, असे सुकरतादायी गृहीत स्िीकारले. बाांधकामाच्या सुरुिातीच्या 
काळात तरी िरच्या वदशनेे होणारे वनस्सारण महत्त्िािे असू शकते; म्हणून या गवणतवसद्ध िगेापेक्षा 
दृढीभिनािा प्रत्यक्षातील िगे पुष्ट्कळि अवधक असेल, असे अपेवक्षले पावहजे. 
 

वत्रवमवत-दृढीभिनािे एक सोपे उदाहरण म्हणनू आ. ८८ आ मध्ये दाखविलेल्या प्रवक्रयेिा आपण 
वििार करू. या आकृतीत मृदू, विक्कण मवृत्तका ककिा गाळ अशा मवृत्तकेच्या समतल पृष्ठभागाच्या र्रािर 
बाांधलेल्या भरािािा छेद दाखविला आहे. भावरत र्रािे दृढीभिन त्िरेने व्हाि ेम्हणनू त्यात विजालककूप 
बाांधलेले आहेत. दृढीभिन होत असताना, अवतवरक्त पाण्यािा काही अांश आडव्या वदशनेे प्रर्म या कूपाांत 
जातो आवण तेरू्न भरािािा तळ ि र्र याांमधील विजालक र्राकडे जातो. उरलेला अांश ऊध्िथ वदशनेे रे्ट 
याि विजालक र्राकडे जात असतो. आ. ८८ इ मध्ये या कूपव्यिस्रे्िा आराखडा दाखविला आहे. तेरे् 
तुटक रेिाांनी दाखविलेल्या उभ्या छेदाांच्या िारे, दृढीभिनशील र्र िौकोनी आकाराच्या समपाश्वांमध्ये 
विभागला आहे. या प्रत्येक विभागाांतील वनस्सारण असे असते की, जणू त्याच्या उभ्या बाजूांना एखादे 
जलाभेद्य अस्तर लािले आहे; कारण प्रत्येक उभ्या छेदाच्या दोन्ही बाजूांस अवतवरक्त पाणी विरुद्ध वदशाांनी 
िाहत असते. प्रत्येक विभाग िौकोनीऐिजी दांडगोलाकृती खांड आहे, असे गृहीत धरल्यास वनस्सारणािा 
िगे फारशी िूक न होता ठरविता येतो. या गृहीतानुसार अशा खांडातील प्रिाह त्याच्या अक्षाच्या सांदभात 
सममात्र होतो. िर साांवगतल्याप्रमाणे हा प्रिाह मध्यिती कूपाांकडे अशा प्रकारे िालू राहतो की, जणू या 
खांडाच्या बाह्य पृष्ठाला जलाभेद्य अस्तर लािलेले आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ८८ : विवमवत आवण वत्रवमवत-दृढीभिनाच्या प्रवक्रया. (अ) जलसावधत भराि; (आ ते ई) 

भरािाखालच्या विक्कण र्रािे िालुकाकूपाांच्या साहाय्याने केलेले वनस्सारण; (उ) मध्यिती कूपाकडे 
वनस्सारण झाल्यामुळे (ई) मधील दांडगोलाकृती राशीच्या बाबतीत वमळणारे दृढीभिनमान-कालगुणक 

आलेख. (त्र₁/त्र = १, १०, १००) 
 

विक्कण र्रािी उभ्या वदशतेील पाझरक्षमता वत्रज्यात्मक वदशतेील पाझरक्षमतेहून वनराळी 
असेल,तर या दांडगोलाकृती खांडाच्या दृढीभिनाला समी. ७ लागू करता येते. भरािािे िजन एकदम पडत 
असल्यामुळे या खांडामध्ये सिथ वठकाणी अवतवरक्त जलदाब वनमाण होतो. सुरिातीस त्यािे मूल्य भरािाच्या 
िजनाइतके असते ि हळूहळू ते शून्य होते. याि काळात मृवत्तकेतील कायथसाधक प्रवतबले िाढत असतात 
आवण शिेटी भरािाच्या िजनाला अनुिांवगक स्स्र्रमूल्याला येतात. दांडगोलाकृती बाह्य पृष्ठ आवण तळ 
जलाभेद्य आहेत त्यामुळे अवतवरक्त पाणी िरच्या वदशनेे आवण आडव्या वदशनेे िाहते. दृढीभिनािी ही 
सीमालक्षणे आहेत. अवतवरक्त पाण्याच्या प्रिाहािे दोन घटक पाडता येतात; एक कूपाच्या अक्षाला समाांतर 
उभा आवण दुसरा कूपाकडे जाणारा वत्रज्यावदक् आडिा. येर्ील उभ्या रेिात्मक प्रिाहघटकािी सीमालक्षणे 
आवण जलाभेद्य तळािर ठेिलेल्या विक्कण र्राच्या (अधथबांवदस्त) दृढीभिनातील सीमालक्षणे सारखीि 
आहेत (पवर. १०२ पाहा). तेव्हा काळ आवण दृढीभिनमान यासाठी तेर्ील समीकरण माांडता येईल. 
 

ढख % = १०० × (स) िे फलन १०२ (८ आ) 
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येरे् 
 

स = दृ ळ १०१ (३ आ) ड² 
 

हा कालगुणक आहे. त्यािे मूल्य केिळ सीमालक्षणाांिर अिलांबून असते, हे मागे पावहलेि आहे. िर 
िर्मणलेली सीमालक्षणे गृहीत धरली असल्यामुळे ढख% आवण स याांमधील सांबांध आ. ८५ अ मधील 
आ₁ ककिा आ. ८८ उ मधील आख या आलेखाने दाखविला जाईल. 

 
उपरोक्त प्रिाहािा दुसरा घटकही दृढीभिन घडवितो. त्यात आडव्या वत्रज्यावदक् 

प्रिाहािा वििार करािा लागतो. त्यािे समीकरण म्हणजे िर वदलेले समी. ४ होय. हे समीकरण 
रेंडूवलकने (१९३५ अ) सोडिनू असे दाखविले की, या वठकाणीही काळ आवण दृढीभिनमान याांिा 
सांबांध खालील समीकरणाने व्यक्त करता येतो. 

 
ढत्र% = १००· स िे फलन [८ अ] 

 
येरे् 

 

स = 
दृत्र 

ळ [८ आ] 
४त्र₁² 

 
हा कालगुणक आहे ि दांडगोलाकृती खांडािा व्यास २त्र₁ असून मध्यिती विजालक-कूपािा व्यास 
२त्र आहे. या वठकाणी दृढीभिनमान (ढत्र%) आवण कालगुणक (स) याांतील सांबांध त्र₁/त्र या 
गुणोत्तरािर अिलांबनू असतो. आ. ८८ उ मध्ये हा सांबांध आ₁₀ आवण आ₁₀₀ या आलेखाांनी 
दाखविला आहे. आ₁₀ या आलेखासाठी त्र₁/त्र = १० आवणआ₁₀₀ साठी त्र₁/त्र = १०० अशी मूल्ये 
गृहीत धरली आहेत. कोणत्याही क्षणािे ढत्र िे आवण ढख िे मूल्य ठरिनू समी. ५च्या साहाय्याने 
एकूण दृढीभिनमान, ढ% ठरविता येते. 

 
विजालक-कूपाांिा दृढीभिनाच्या िगेािर पडणारा प्रभाि स्पष्ट होण्यासाठी आ. ८८ आ मधील 

र्रािी जाडी २० फूट आहे, असे आपण गृहीत धरू. त्यािप्रमाणे कूपािा व्यास १ फूट ि त्याांच्यामधील 
अांतर दोन्ही बाजूांना ९ फूट आहे असेही गृहीत धरू. कूपाभोितीच्या िौकोनी खांडाऐिजी तेिढेि छेदके्षत्र 
असलेला दांडगोलाकृती खांड घेऊ. त्यािा व्यास १० फूट येतो. कूपावशिाय दृढीभिनमान ३०% आहे ि 
त्यािर पडणारा कूपाांिा प्रभाि आपल्याला ठरिाियािा आहे. त्यासाठी पाझरक्षमतेच्या बाबतीत दोन प्रकार 
वििारात घेऊ. प्रर्म मृवत्तका समदैवशक आहे असे गृहीत धरू, म्हणजेि 
 

झ =झत्र, दृ =दृत्र आवण ट = १ 
 

आहेत; नांतर 
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झत्र = १० झ, दृत्र = १० दृ  आवण ट= १० 
 

आहेत, असे गृहीत धरू. 
 

ढख% = ३० असताना आख आलेखािरून (आ. ८८ उ) स = ०·०७ वमळतो. हे मूल्य घेऊन ि 
समी. १०१ (३ आ) िरून 
 

स = ०·०७ = दृ ळ ड² 
 

आवण त्यािरून 
 

ळ = ०·०७ ड²  दृ 
 

असे उत्तर वमळते. 
 
वत्रज्यावदक् प्रिाहािा कालगुणक याि क्षणी खालीलप्रमाणे वमळतो. 

 

सत्र = दृ ळ = दृ · ०·०७ ड² = ०·०७ × २०² = ०·२८ ४ त्र₁² ४ त्र₁² दृ ४ × ५² 
 

त्र₁ /त्र = १० असल्यामुळे आ₁₀ या आलेखािरून भजुामूल्य ०·२८ असताना ढत्र %= २९ 
वमळते. ढख% = ३० आवण ढत्र%= २९ घेऊन समी.५ िरून एकूण दृढीभिनमान वमळते, ते असे : 

 

१०० – ढ% = १ × ७० × ७१ = ५० १०० 
 

त्यािरून 
 

ढ% = ५० 
 

म्हणजेि कूपाच्या अस्स्तत्िामुळे दृढीभिनमान ३० पासून ५०% पयंत िाढले. आता दुसरी 
पवरस्स्र्ती वििारात घेऊ. 
 

झत्र = १०झख; दृत्र = १० दृ आवण ट = १० 
 

या पवरस्स्र्तीत वत्रज्यावदक् प्रिाहािा कालगुणक असा वमळतो : 
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सत्र = दृत्र ·ळ = १०दृ · ०·०७ ड² = ०·२८ ४ त्र₁² ४ त्र₁² दृ 
 

सत्र = २·८ असताना आ₁₀ आलेखािरून दृढीभिनमानािे मूल्य जिळजिळ ९७·५% वमळते. 
 

कोणत्याही जलवनके्षवपत विक्कण र्रािी आडव्या वदशतेील पाझरक्षमता उभ्या वदशतेील 
पाझरक्षमतेपेक्षा नेहमीि अवधक असते; म्हणून असा र्र समदैवशक आहे, असे गृहीत धरून (झ = झत्र) 
विजालक-कूपाांिा दृढीभिनाच्या िगेािर होणारा पवरणाम ठरविला, तर त्यापेक्षा प्रत्यक्षातील पवरणाम 
अवधक असेल हे उघड आहे. 
 

जलसावधत पद्धतीने बाांधलेल्या भरणाांिा दृढीभिनिगे िाढविण्यासाठी विजालक-कूपाांिा उपयोग 
केलेला आहे. असे भरण अवतशय पाझरक्षम र्रािर आधावरत असेल, तर उपसयांत्राच्या साहाय्याने 
कूपाांतील पाण्यािी पातळी र्राच्या तळाशी स्स्र्र ठेिनू कूपाांिी कायथक्षमता आणखीही िाढविता येते. या 
उदाहरणाांतही दृढीभिनािा िगे िरील पद्धतीिा अिलांब करून ठरविता येतो. 
 

दृढीभिनशील र्रातील अवतवरक्त पाण्यािा प्रिाह वत्रवमतीत होण्याच्या विियात फारशी महत्त्िािी 
नसलेली, परांतु सोडविण्यास कठीण अशी एक समस्या आहे; ती अशी : एका विक्कण र्राच्या मयावदत 
के्षत्रािर भार ठेिलेला आहे; या र्रािी जाडी भाराने व्यापलेल्या के्षत्राच्या रुां दीपेक्षा पषु्ट्कळि मोठी आहे; या 
पवरस्स्र्तीत अिसीदनािा िगे ठरिायिा आहे. ही समस्या सोडविण्यािा पवहला प्रयत्न वबयोने (१९३५ ब) 
केला. त्यासाठी त्याने असे गृहीत धरले की, मृवत्तकेिे ितथन हूकच्या वनयमानुसार होते आवण अवतवरक्त 
पाणी केिळ उभ्या वदशनेेि बाहेर पडते. 
 

पुढे काही काळानांतर याि सांशोधकाने वत्रवमतीतील दृढीभिनािा सािथवत्रक वसद्धाांत माांडला (वबयो 
१९४१ अ). या वसद्धाांताच्या आधारे त्याने विक्कण र्रािर ठेिलेल्या आयताकृती समप्रमाण वितवरत भारामुळे 
होणारे अिसीदन ठरविले (वबयो १९४१ ब). तसेि जलाभेद्य पृष्ठाच्या विक्कण र्रािर ठेिलेल्या भारामुळे 
होणारे दृढीभिनही वसद्ध केले (वबयो आवण स्क्लांगन १९४१), आदशथ, विक्कण र्रािर ठेिलेल्या भारयुक्त, 
स्स्र्वतस्र्ापक लाद्याांिे उत्तरोत्तर िाढत जाणारे अिसीदन या विियातही त्याने सांशोधन केले (वबयो ि 
स्क्लांगन १९४२). 
 

समीकरण १ मधील दृ हा दृढीभिनगुणाांक स्स्र्रमूल्य असतो, या गृहीतािर हे सिथ सांशोधन 
आधावरत होते. ज्या दृढीभिनप्रवक्रयाांत प्रिाह रेखात्मक असतो, तेरे् असे गृहीत धरणे अिूकतेच्या दृष्टीने 
उवित ठरते; परांतु विवमवत-आवण वत्रवमवत-दृढीभिनप्रवक्रयाांच्या बाबतीत असे गृहीत धरण्याने िकू होण्यािा 
सांभि असतो आवण ती वकती हेही अद्याप ज्ञात नाही, हे ध्यानात ठेिले पावहजे. वबयोने असेही गृहीत धरले 
की, दृ (दमन) आवण स्फ (स्फायन) याांिे मूल्य एकि असते. हे गृहीत तर मुळीि समर्थनीय नाही. स्फिे 
मूल्य अनांत असते, असे गृहीत धरून अवधक सत्यसमीप उत्तर वमळिता येते. 
 

वत्रवदक् दमनप्रयोगाांतून वमळालेल्या मावहतीच्या आधारे रेंडूवलकने (१९३६) असे दाखविले की, 
पवरवमत भारयुक्त के्षत्राखालील विक्कण र्रािे दृढीभिन पुढील कलनसमीकरणाने व्यक्त करता येते, 
तर्ावप त्यासाठी या प्रवक्रयेत मृवत्तकेत स्र्ावनक स्फायन झालेले नसाि.े 
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 ∂उ = झ ( ∂²उ + ∂²उ + ∂²उ ) [९] ∂ळ घजफ (क्ष, य, ख) ∂क्ष² ∂य² ∂ख² 
 

येरे् झ हा पाझरगुणाांक आहे आवण फ (क्ष, य, ख) हे मवृत्तकेतील कायथसाधक प्रवतबल-
पवरस्स्र्तीतील बदल आवण पोकळीच्या अिकाशातील तदनुिांवगक बदल याांच्या सांबांधािर 
अिलांबून असणारे फलन आहे. 

 
 झ  

घजफ (क्ष, य, ख) 
 

हे पद िर उल्लवेखलेल्या दृ या दृढीभिन-गुणाांकासारखे आहे आवण फ (क्ष, य, ख) हे फलन समी. 
९९ (७) मधील पद या अिकाश-क्षयाच्या गुणाांकासारखे आहे. रेंडूवलकने केलेल्या प्रयोगाांच्या 
फवलताांिरून असे वदसते की, हे फलन अवतशय स्क्लष्ट आहे. या फलनाऐिजी एखादा स्स्र्राांक 
वनयुक्त केल्यामुळे होणारी िूक जाणून घ्याियािी असेल, तर त्यासाठी रेंडूवलकने प्रकावशत 
केलेल्या प्रयोगाांच्या फवलताांच्या आधारे सैद्धाांवतक विश्लिेण करणे ककिा दृढीभिनािा गवणतवसद्ध 
िगे आवण प्रत्यक्षातील िगे याांिी तुलना करणे, अशा उपायाांिा अिलांब करािा लागेल. अद्याप तरी 
असे सांशोधन झालेले नाही. त्यामुळे भावरत विक्कण मृवत्तकेतील विवमवत ककिा 
वत्रवमवतदृढीभिनाच्या समस्याांिा ऊहापोह करण्यासाठी सध्या अस्स्तत्िात असलेल्या सैद्धाांवतक 
पद्धती, व्यिहारात उपयोग करण्याइतक्या प्रगत झालेल्या नाहीत. 
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प्रकरि १४ 
 

केिाकषयि-बले 
 
१०७. केिाकषयि : 
सूक्ष्मकणयुक्त मवृत्तकाांमध्ये भजूलपातळीपेक्षाही िर बऱ्याि उांिीपयंत पाणी िढू शकते आवण अमयाद 
काळापयंत तसेि राहू शकते. या घटनेिे स्पष्टीकरण करण्यासाठी िैज्ञावनकाांना या पाण्यािे िजन पेलू 
शकेल अशा बलािे अस्स्तत्ि गृहीत धराि े लागते. या बलास केिाकषयि-बल म्हणतात. या बलािे 
प्राकृवतक स्िरूप अद्यापही वििाद्य असले, तरी त्यािे दृश्य पवरणाम अिूकपणे गवणतवसद्ध करता येतात. 
त्यासाठी पाणी, हिा आवण घनपदार्थ ज्या रेिेिर एकत्र येतात, ती रेिा म्हणजे या बलािा पर् होय, असे 
गृहीत धराि ेलागते. 

 

 
आकृती ८९ : केशाकिथणनवलकेतील पाण्यािर कारक होणारी बले. 

 
१०८. पृष्ठीय िाि : 
शुष्ट्क आवण समाकिथणहीन िाळूतील पोकळीतून केशकिथणामुळे िढणाऱ्या पाण्यािी कल्पना येणे सोपे व्हाि े
म्हणून केशाकिथण-नवलकेत िढणाऱ्या पाण्यािा वििार करू. अशा नवलकेिा छेद आ॰ ८९ मध्ये दाखविला 
आहे. या नवलकेतील पाण्यािा कोणताही भाग–उदा., आकृतीतील २क्ष व्यासािा, चके उांिीिा आवण 
πक्ष²घजचके िजनािा दांडगोलाकृती भाग – समतोल अिस्रे्त आहे. या दांडगोलाच्या तळाशी, परांतु 
नवलकेच्या बाहेरील मुक्त जलपातळीिर, जलदाब शून्य आहे. त्यािप्रमाणे त्याच्या माथ्यालाही जलदाब 
शून्यि आहे आवण िक्र बाह्यपृष्ठािरिी कातथवनक बलेही शून्य आहेत. या दांडगोल स्तांभािे िजन πक्ष²घजचके 
आहे, तेव्हा तो समतोल अिस्रे्त राहाियािा असेल, तर त्याच्या माथ्याच्या कडेिर त्याच्या 
िजनाइतक्याि मूल्यािा ब हा उभा घटक असणारे एखादे बल कारक असले पावहजे. नेहमीच्या पाण्यापेक्षा 
या अगदी िरच्या पाण्यािे प्राकृवतक गुणधमथ िगेळे असल्यावशिाय असे बल अस्स्तत्िाति येऊ शकणार 
नाही. या अगदी िरच्या पाण्याच्या र्रास पृष्ठीय ििंग असे म्हणतात. उपरोक्त जलस्तांभ िर तोलून 
धरणाऱ्या बलािे स्र्ान याि तिांगामध्ये असले पावहजे; कारण कल्पना करता येईल असे दुसरे कोणतेि 
स्र्ान त्यासाठी वदसत नाही. येर्िर माांडलेल्या उपपत्तीसाठी कोणत्याही गहृीतािा अांगीकार आपण 
केलेला नाही आवण उपरोक्त वनष्ट्किथ, एखाद्या घनपदार्ाच्या समतोलािी लक्षणे माांडािीत वततकाि 
काटेकोरपणे तकथ शुद्ध आहे. 
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यापढुिी पायरी म्हणजे पृष्ठीय तिांगातील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती जाणून घेणे ही होय. आतापयंतच्या 
विििेनातून या प्रवतबलाांिा ब हा उभा घटक आपणाांस माहीत झाला आहे. शांभराहून अवधक ििांपूिी 
केलेल्या प्रायोवगक सांशोधनातून असे वदसून आलेले आहे की, या तिांगािर त्याच्या पृष्ठाला समाांतर असे 
विवमतीतील ताण कारक असतात आवण ब हा त्याांिा उभा घटक आहे. या ताणास पृष्ठीय िाि असे 
म्हणतात. त्यािे अवधष्ठान असलेल्या पृष्ठीय तिांगािी जाडी सुमारे १०⁻⁷ सेंमी. असते. पृष्ठीय ताण 
वनर्ममणाऱ्या परमाण-ुरिनेविियी अद्याप एकमत झालेले नाही; परांतु हा ताण म्हणजे तिांगाच्या अांतरांगात 
कारक असणारे प्रवतबल आहे, ही गोष्ट गेल्या शतकात सांशयातीत रीत्या प्रस्र्ावपत झालेली आहे. तसेि या 
बलािी महत्ता स्ितांत्र रीत्या केलेल्या प्रयोगाांनी अनेक िळेा ठरविली आहे आवण त्याांतून प्राप्त झालेल्या 
वनष्ट्किांत एकिाक्यता आहे. 
 

त्यामुळे या घटनेच्या गवणती कल्पनेसाठी कोणत्याही गहृीतािी आिश्यकता भासत नाही; कारण 
पृष्ठीय ताणािे प्राकृवतक स्िरूप काहीही असले, तरी ती कल्पना तकथ शुद्ध आहे. 
 

पृष्ठीय ताणाच्या प्राकृवतक कारणाविियी अस्स्तत्िात असलेल्या मतवभन्नतेमुळे 
मृवत्तकाबलविज्ञानाच्या के्षत्रातील काही सांशोधकाांनी असा िुकीिा वनष्ट्किथ काढला आहे की, पृष्ठीय 
ताणािे अस्स्तत्ि मानणे हासुद्धा एक मतािा प्रश्न आहे. विजेच्या स्िरूपाविियीच्या आपल्या 
कल्पना अद्यापही वििाद्य आहेत, म्हणून विदु्यत् िहनाच्या वनयमाांच्या सयुस्क्तकतेविियीि सांशय 
घेण्यासारखे हे आहे. या सांदभात हे आग्रहपूिथक साांवगतले पावहजे की, पृष्ठीय ताणविियक गवणती 
कल्पनाांशी विसांगत अशी कोणतीही घटना केशाकिथणाच्या विियात अनुभिास आलेली नाही. 

 
हिचे्या सांपकात असलेल्या पाण्याच्या पृष्ठीय तिांगातील ताणािी वनरवनराळ्या तपमानाच्या िळेी 

वमळणारी मूल्ये खालील कोष्टकात वदली आहेत (स्स्मर्सनिी िैज्ञावनक कोष्टके १९३४). 
 

तपमान अांश (सेंवट.) : ० १०° २०° ३०° ४०° 
तप ृ(गॅ्रम/सेंमी) : ०·०७५६ ०·०७४२ ०·०७२७ ०·०७११ ०·०६९५ 

 
१०९. केिाकषयि-नणलकांि आणि खाचािं चढिारे पािी : 
बाहेरच्या मुक्तजलपातळीच्या िर, पाणी दृश्य प्रमाणात नवलकेमध्ये िढण्यास प्रिृत्त होईल, इतका लहान 
व्यास असणाऱ्या नवलकेस केशाकिथण-नवलका म्हणतात. अशा नवलकेिा छेद आ. ९० अ मध्ये दाखविला 
आहे. या प्रकारच्या नवलकेतील पाण्याच्या पृष्ठभागािा आकार एखाद्या कुां भाच्या तळासारखा असतो; 
म्हणून त्यास कुां भपृष्ठ असे म्हणतात आवण त्याने नवलकेच्या उभ्या कभतीशी केलेल्या ಕ या कोनास स्पशथकोन 
म्हणतात. 
 

ಕिे मूल्य नवलका ज्या पदार्ािी बनविलेली असते, त्यािे रासायवनक घटक आवण 
नवलकाकभतीला विकटलेले अन्य पदार्थ याांिर अिलांबनू असते. प्रयोगापूिी नवलकेिा आतला पृष्ठभाग 
स्िच्छ करून पाण्याने ओला केलेला असेल, तर ಕ िे मूल्य शून्य असते. याउलट, त्यािर विकट तिांग 
असेल, तर ಕिे मूल्य ९०° हूनही अवधक असू शकते. अशा िळेी कुां भपृष्ठ बवहिथक्र असते आवण त्यािा 
वशरोकबदू बाहेरील जलपातळीच्या खाली स्स्र्त असतो. केशाकिथण-नवलकेच्या पृष्ठाला विकटणारे पदार्थ 
साधारणतः असे असतात की, त्याांमुळे ಕ िे मूल्य ० ते ८०° या दरम्यान पडते. 



 

अनुक्रमणिका 

 

 
आकृिी ९० : (अ) केशाकिथण-नवलकेतील पाणी. कुां भपषृ्ठ आवण नवलका याांच्या सीमेिरील स्पशथकोन ಕ. 
(आ) िरिे तोंड उघडे असलेल्या केशाकिथण-नवलकेतील पाण्यामध्ये असणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती. (इ) 
केशाकिथण-नवलकेिा िरिा भाग वनिात करून पाण्याच्या मुक्त पृष्ठािर िातािरणािा दाब लािला असता 

नवलकेत िढणारे पाणी. 
 

नवलकेतील जलस्तांभाच्या समतोलासाठी पढुील समीकरण माांडता येईल (आ. ९० अ) : 
 

πत्र²घजचके = तपृ· २πत्र· कोज्या ಕ 
 
म्हणजेि 
 

चके = २ तपृ कोज्या ಕ [१ अ] त्र घज 
 
त्र िे मूल्य सेंमी. मध्ये; घज = १ गॅ्रम / सेंमी.³ आवण तपृ = ०·०७५ गॅ्रम / सेंमी. असेल, तर चके िे मूल्य 
खालीलप्रमाणे वमळते. 
 

चके= ०·१५ कोज्या ಕ [१ आ] त्र 
 

केशाकिथण-नवलकेत असलेल्या पाण्यातील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती बाहेरच्या मुक्त जलपृष्ठािर 
कारक असलेल्या हिचे्या दाबािर (दह) अिलांबून असते. आकृती ९० आ मध्ये दाखविलेला प्रयोग पूणथतः 
वनिात असलेल्या वठकाणी केला, तर मुक्त पातळीच्या िर असलेला पाण्यािा स्तांभ ताणयुक्त अिस्रे्त 
असतो. त्यािी कारणे अशी : पाणी समतोल अिस्रे्त असल्यामुळे कोणत्याही आडव्या छेदािर पाण्यािा 
दाब सारखाि असणार. मुक्त पृष्ठािर दाब शनू्य आहे. मुक्त पृष्ठाच्या िर ख उांिीपयंत िढलेल्या पाण्यािा 
दाब घजख आहे. स्तांभाच्या तळाच्या पातळीला शून्य दाब आवण िरच्या पृष्ठािर उख हा दाब असेल, तर 
समतोलासाठी स्तांभािरील सिथ बलाांिी बेरीज शनू्य असली पावहजे; म्हणून 
 

उख + घजख = ० 
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म्हणजेि 
 

उख = -घजख [२] 
 

आकृती ९० आ मध्ये उख िी मूल्ये अष या सरळरेिेने दाखविली आहेत. 
 

पाण्याच्या िरील अिकाश दह दाब असलेल्या हिनेे व्यापलेला असेल, तर पाण्यात सिथ वठकाणी 
असलेला दाबही वततकाि िाढेल; म्हणून या पवरस्स्र्तीतील पाण्यािा दाब प₁ ष₁ (आ॰ ९० आ) या तुटक 
रेिेने दाखविला जाईल. केशाकिथणाच्या उांिीिे मूल्य तेि म्हणजे चके इतकेि राहते. आकृती ९० आ िरून 
हे स्पष्ट होईल की केशाकिथण उांिीिे मूल्य चह = दह / घज म्हणजेि सुमारे १० मी. पेक्षा अवधक 
असल्यावशिाय पाण्यामध्ये ताण असणार नाही. शिेटी हे लक्षात येईल की, वनिात केशाकिथण-नवलकेिे 
तोंड आपण पाण्यात घातले (आ. ९० इ) आवण मुक्त पृष्ठािर हििेा दाब असेल, तर त्या नवलकेत 
िढणाऱ्या पाण्यािी उांिी अशी असेल : 
 

चह + चके = दह + ०·१५ कोज्या ಕ [३
] घज त्र 

 
पूणथतया स्िच्छ कािेच्या बाबतीत ಕ शनू्य असतो, हे िर साांवगतलेि आहे. 
 

उपरोक्त उदाहरणातील नवलका उभी उिलून वतिे खालिे तोंड पाण्याबाहेर काढले, तर 
नवलकेतील पाणी बाहेर पडू लागते आवण नवलकेतील जलस्तांभािी उांिी चके इतकी होताि हा प्रिाह 
र्ाांबतो. त्यािळेी आ. ९१ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे नवलकेच्या खालच्या तोंडाशी एक स्र्ायी स्िरूपािा र्ेंब 
तयार होतो. नवलकेतील जलस्तांभािे िजन त्याच्या माथ्याला असलेल्या तिांगातील पृष्ठीय ताणाने पेलले 
जाते. नवलकेच्या खालच्या तोंडाजिळ, आतल्या स्तांभातील ताणयुक्त अिस्र्ा जाऊन, बाहेरच्या र्ेंबात 
दाबयुक्त अिस्र्ा येते आवण र्ेंबाच्या बाह्यपृष्ठािरील तिांगामुळे जण ूलहानशी रबरी वपशिी तयार होते. या 
वपशिीतील पाण्यािे, म्हणजेि र्ेंबािे, िजन नवलकेच्या खालच्या ितुथळाकार कडेने पेलले जाते. 
 

आतापयंत आपण केिळ केशाकिथण-नवलकाांत िढणाऱ्या सलग स्तांभाांिाि वििार केला. तर्ावप 
मृवत्तकेतील ओलाव्याच्या मूळ कारणािा वििार कराियािा झाला, तर आपल्याला फटी आवण खािा 
याांमध्ये केशाकिथणामुळे िढणारे पाणी आवण खडबडीत पृष्ठाांच्या स्पशथकबदूच्या वठकाणी वटकून राहणारे र्ेंब 
याांिाही वििार केला पावहजे. 
 

कािेच्या दोन प्याांमध्ये अवतशय अरुां द अशी फट ठेिनू – तीत अर्ाति हिा असते – त्याांिी 
खालिी कड पाण्यात बुडविली, तर ही फट सिथ बाजूांनी उघडी असूनही वतच्यात, एखाद्या केशाकिथण-
नवलकेत िढाि ेतसे पाणी िढते. या कािप्याांच्या एका उभ्या बाजूच्या कडा एकमेकींना विकटविल्या, 
तर अशा प्रकारे तयार झालेल्या खािेत िढलेल्या पाण्यािी उांिी, विकटलेल्या कडाांजिळ अवधक आवण 
उघड्या कडाांजिळ कमी असते. एखाद्या भाांड्यातील पाणी बाहेर काढण्यासाठी अशी अरुां द खाि 
केशाकिथक उत्के्षपणीसारखी िापरता येते. अर्ात त्यासाठी वतला आकड्यासारखा िक्र आकार द्यािा 
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लागतो आवण आकड्यािे बाहेरिे तोंड भाांड्यातील पाण्याच्या पातळीपेक्षा खाली ठेिाि ेलागते. आकृती ९१ 
आ पाहा. 

 

 
आकृिी ९१ : (अ) पाण्याने भरलेल्या केशाकिथण-नवलकेच्या खालच्या तोंडाजिळ राहणारा स्र्ायी 

स्िरूपािा र्ेंब; (आ) V आकाराच्या खािाांमध्ये होणारी केशाकिथणजन्य हालिाल दाखविणारा प्रयोग; (इ) 
स्पशथकबदूजिळील ओल्याव्यामुळे िालुकाकणाांत वनमाण होणारे वििमाकिथण. 

 
िाळूसारख्या घनकणाांच्या एखाद्या समुच्चयातील कोणत्याही दोन कणाांच्या प्रत्येक स्पशथकबदूभोिती 

V छेदाकारािी कां कणाकृती खाि असते. या खािेिी रुां दी स्पशथकबदूजिळ शून्य असून तेरू्न बाहेर िाढत 
जाते. ज्यािळेी िाळूतील पाण्यािा गुरुत्िाकिथणामुळे ककिा अपकें वद्रत वक्रयेमुळे वनिरा होतो, त्यािळेी 
केशाकिथणामुळे या प्रत्येक खािेत अवत सूक्ष्म प्रमाणात पाणी अडकून राहते. आकृती ९१ इ पाहा. 
घनकणाांच्या िारे पृष्ठीय तिांगािर कारक होणारी बले तेरे् बाणाांनी दाखविली आहेत. स्पशथकबदूभोितीच्या 
र्ेंबािा व्यास िाढविण्यािी, या बलाांिी प्रिृत्ती असल्यामुळे पाण्यात ताणबले वनमाण होऊन स्पशथकबदूच्या 
दोन्ही बाजूांकडील घनकण एकमेकाांकडे ओढले जातात. हा दाब पाण्यातून घेतलेल्या अब छेदािरील 
ताणाएिढाि परांतु विरुद्धवदक् असतो. 
 
११०. िुष्ट्क िाळूच्या स्िंभािील पाण्याची केिाकषयिजन्य हालचाल : 
सस्च्छद्र तळाच्या दांडगोलाकृती भाांड्यात िाळू भरून त्या भाांड्यािा तळ पाण्यातबडुविला, तर एखाद्या 
केशाकिथण-नवलकाांच्या जुडग्यात पाणी िढाि ेत्याप्रमाणे िाळूतील पोकळीतून पाणी िर िढते. या दोन्ही 
प्रकरणाांत केशाकिथणजन्य ऊध्िथगमनािा िगे त्िरेने कमी होऊन शिेटी शनू्य होतो. 
 

अशा प्रकारे िाळूमध्ये अस्स्तत्िात आलेली जलपातळी म्हणजे केशाकिथणामुळे सांपृक्त झालेला 
विभाग आवण पूणथतया शुष्ट्क असलेला विभाग याांमधील सीमा आहे, असे केिळ विश्लेिणाच्या सोईसाठी 
गृहीत धरू. या गृहीतामुळे, केशाकिथणजन्य ऊध्िथगमनािा िगे डासीच्या वनयमानुसार वमळतो. हा वनयम 
असा : 
 

ग = झम [१] 
 
येरे् ग हा स्त्राििगे, झ हा पाझरगुणाांक आवण म हा जलीय प्रक्रम आहे. 
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प्रत्यक्षात मृवत्तकेतील ओल्या विभागािा अगदी िरिा पिा अांशतःि सांपृक्त असतो; पूणथपणे 
नव्हे. या प्यातील पाण्याच्या प्रिाहािे मान केिाकषयि-दाब वििारात घेऊन ठरविता येते. हा 
दाब िाळूतील सांपसृ्क्त्तमानािर अिलांबून असतो (उदा., बेव्हर १९४० पाहा). तर्ावप केशाकिथण-
दाबाच्या कल्पनेिर बसविलेल्या गवणतात्मक कृती अद्याप अशा अिस्रे्त आहेत की, स्र्ापत्यातील 
समस्या सोडविण्यासाठी केलेला त्याांिा उपयोग फलदायी ठरत नाही. 

 
िालुकास्तांभाच्या उांिीत प्रत्येक पातळीिर त्यािे छेदके्षत्र सारखेि असल्यामुळे, त्यातून होणारे 

पाण्यािे ऊध्िथगमन म्हणजे उभ्या वदशतेील रेखात्मक प्रिाह आहे असे मानता येते. ळ क्षणी िालुकास्तांभात 
िढलेल्या पाण्यािी बाहेरील मुक्त जलपातळीपासून मोजलेली उांिी ख आहे आवण सांपृक्त विभागाच्या 
माथ्यािर अस्स्तत्िात असलेल्या पृष्ठीय ताणािा उभा घटक स्स्र्रमूल्य आहे असे गृहीत धरले, तर या 
स्तांभाच्या तळापासून म्हणजेि बाहेरच्या मुक्त जलपातळीपासून मोजलेले सांवित चके– ख इतके होते 
आवण जलीय प्रक्रम होतो : 
 

म = चके– ख [२] ख 
 

सांपृक्त भागािा मार्ा िर िढत जाण्यािी गती  अशी माांडता येईल आवण ती क्षरणाच्या 
िगेाइतकी आहे. क्षरणािा िगे, गण, म्हणजे केशनवलकामागातून िाहणाऱ्या पाण्यािा उभ्या वदशतेील 
सरासरी िगे होय. िाळूिी सस्च्छद्रता छ असेल, तर गण = ग/छहोईल (समी. ८८ (८)); म्हणून 
 

गण = ग = ⅾख  
छ ⅾळ  

 
या सांबांधािा वििार समी. १ ि २ याांसह केला असता आपल्याला पढुील समीकरण वमळते. 
 
 ⅾख = झ · चके–ख  
 ⅾळ छ ख  
 

म्हणजेि चके–ख–चके लघु (चके–ख) = झ ळ + र् छ 
 

ळ = ० असताना ख = ० असते. या लक्षणािी पूती होण्यासाठी 
 

थ = चके– चकेलघुचके 
 
असाियास हि;े म्हणून 
 

ळ = छचके [ लघु चके – ख ] [३] झ चके–ख चके 
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असे उत्तर आपल्याला वमळते. 
 

येर्िरच्या विििेनात शुष्ट्क िाळूच्या रांध्राांतून पाणी िढत जाऊन समतोलािी अिस्र्ा येते, असे 
गृहीत धरले होते. परांतु प्रर्मपासूनि पूणथपणे सांपृक्त असलेल्या िालुका स्तांभातून पाणी बाहेर पडू देऊनही 
अांवतम केशाकिथणीय समतोलािी अिस्र्ा प्रस्र्ावपत करता येते. तेरे् अांवतम केशाकिथणीय समतोलाच्या 
अिस्रे्प्रत येणाऱ्या प्रवक्रयेला वनस्सारण असे म्हणतात. अवधक झालेल्या पाण्यास िालुकास्तांभाच्या 
तळातून बाहेर पडण्यािी सांवध वमळताि त्यािा िरिा भाग हिनेे व्यापला जातो ि तेर्ील ओलािा धाग्याांच्या 
ककिा शलाकाांच्या स्िरूपात राहून त्याांिे ि हिायुक्त नवलकासदृश मागांिे एकमेकाांत गुांफल्यासारखे जाळे 
वनमाण होते. अशा जाळ्यात अडकलेल्या पाण्याला अधयसलग केिाकषयि-जल म्हणतात. हे पाणी 
कणाांभोितीच्या अवतशय अरुां द मापाांच्या रांध्रमावलका ककिा खािासारख्या पोकळ्या याांमध्ये असते. 
िालुकास्तांभ फार उांि असल्यास, अगदी िरच्या भागातील जलशलाका तुटून त्याांिे सुटे र्ेंब तयार 
होण्यािाही सांभि असतो. हे सुटे र्ेंब आ. ९१ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे कणाांच्या स्पशथकबदूभोितीिा 
अिकाश व्यापतात. केशाकिथण-जलािी ही अिस्र्ा म्हणजे खांवडत अिस्र्ा होय; कारण या अिस्रे्त 
प्रत्येक र्ेंब स्ितांत्रपणे अस्स्तत्िात असतो. त्यािर स्ितःिे िजन आवण पृष्ठीय ताण इतकीि बले कारक 
असतात. बाष्ट्पीभिन होत नसेल, तर पाणी भजूलपातळीपासून वकतीही उांिीिर, अशा स्िरूपात िालुकेत 
वटकून राहू शकते. 

 

 
आकृिी ९२ : िालुकास्तांभाच्या उांिीत वनस्सारणानांतर वमळणारे हिाव्याप्त अिकाशािे वितरण. 

 
म्हणून केशाकिथणाच्या अांवतम समतोल अिस्रे्त स्तांभाच्या अगदी िरच्या भागातील ओलािा 

खांवडत अिस्रे्त असतो, तर खालिा भाग पूणथपणे सांपृक्त असतो. मधल्या सांक्रमणािस्रे्तील भागात पाणी 
िर िर्मणल्याप्रमाणे अधथसलग अिस्रे्त असते. ज्यातून पाणी वनिरते आहे, अशा िालुकास्तांभाच्या 
वनरवनराळ्या भागात अस्स्तत्िात असणारे सांपसृ्क्तमान मात्रात्मक स्िरूपात व्यक्त करण्यािी पद्धत आ. ९२ 
मध्ये दाखविली आहे. या आकृतीतील उजिीकडील आयताच्या रुां दीने िाळूिा रांध्राांक (र) दाखविला असून 
एका िक्र रेिेने या आयतािे दोन भाग पाडले आहेत. मुक्त-जलपातळीपासून ख उांिीिरील रज म्हणजे 
पाण्याने व्यापलेला अिकाश आहे आवण रह = र – रज म्हणजे हिाव्याप्त अिकाश आहे. 
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सां%=१०० रज [४] र 
 
हे गुणोत्तर म्हणजे सांपसृ्क्तमान होय; आवण 
 

ह= रह = १ – सां% [५] र १०० 
 
हे गुणोत्तर म्हणजे हिा-अिकाि गुिोिर होय. केशाकिथणजन्य सांपूणथ सांपृक्तीच्या (सां% = १००) 
विभागािी उांिी चकेसां या अक्षराने दाखविली आहे. पूणथपणे शुष्ट्क असलेल्या िालुकास्तांभात ज्या उांिीपयंत 
पाणी िढते त्या चके उांिीपेक्षा ही उांिी कमी असते. 
 
१११. केिाकषयिजन्य उत्के्षपिीची णनर्ममिी : 
आकृती ९३ मध्ये मातीच्या धरणािा छेद दाखविला आहे. त्यातील जलाभेद्य गाभ्यािा मार्ा तलािातील 
पाण्याच्या पातळीपासून च उांिीिर आहे. गाभ्याच्या दोन्ही बाजूांकडील पाझरसुलभ मृवत्तकेत 
केशाकिथणामुळे ज्या उांिीपयंत पाणी िढण्यािी शक्यता असते, तीपेक्षा च कमी असेल, तर आ. ९१ आ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे केशाकिथणजन्य उत्के्षपणीिी वनर्ममती होते आवण जलाभेद्य गाभ्याच्या माथ्यािरून िाहत 
जाऊन पाणी बाहेर पडते. या स्त्रािािे प्रमाण गवणतवसद्ध करण्यािी पद्धत अद्याप उपलबध नाही. परांतु 
त्यासाठी केलेल्या प्रयोगाांिरून आवण प्रत्यक्षातील अनुभिािरून हे माहीत झाले आहे की, उत्के्षपणी-
वनर्ममतीमुळे होणारा पाणीनाश तसा बराि असू शकतो (उदा., टेरझागी १९४२ पाहा). 

 

 
आकृिी ९३ : धरणातून केशाकिथणामुळे बाहेर पडणारे पाणी (अ) जलाभेद्य माथ्याच्या िरून (आ) 

एकविभागी धरणातील सैद्धाांवतक सांपसृ्क्तरेिेच्या िरच्या भागातून. 
 
अशाि प्रकारिी उत्के्षपणी एकविभागी धरणातही वनमाण होते (आ. ९३ आ पाहा). केशाकिथणामुळे 

धरणातील तर्ाकवर्त क्षरणवशरोरेिेच्या खालच्या भागातूनि नव्हे (पवर. ८९ पाहा), तर केशाकिथणामुळे 
सांपृक्त झालेल्या िरच्या भागातूनही पाणी वझरपू लागते. पवर. ८९ मध्ये धरणातील क्षरणजाल काढण्यािी 
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कृती विशद करताना या घटनेिा वििार केला नव्हता. त्यामुळे प्रत्यक्षातील क्षरणजाल तांतोतांतपणे 
सैद्धाांवतक क्षरणजालासारखे नसते आवण त्यािरून ठरविलेल्या स्त्रािापेक्षा प्रत्यक्षातील स्त्राि काहीसा 
अवधकि असण्यािा सांभि असतो. 
 
११२. बुडबुडे आणि पोकळ्या यािंील िायुदाब : 
वकत्येक मवृत्तकाांत सांपूणथ सांपृक्तीच्या (केशाकिथणजन्य ककिा गुरुत्िाकिथणजन्य) विभागातही खांवडत 
स्िरूपात र्ोडाफार िायू असतो. िायूिा अांश पाण्याने पूणथपणे िढेलेला असेल, तर त्यास बुडबुडा 
म्हणतात. असे बुडबुडे नेहमीि मृवत्तकाकणाांच्या पृष्ठभागाला विकटलेले असतात; परांतु बुडबुड्याांच्या 
एकूण पृष्ठाच्या मानाने हे स्पशथके्षत्र फारि क्षुल्लक असते. याउलट, मृत्कणाांच्या पृष्ठभागामुळे एकमेकाांपासून 
अलग झालेल्या कुां भपृष्ठाांनी सीवमत केलेला अिकाश िायूने व्यापला असेल, तर त्याने पोकळी व्यापली असे 
म्हणतात. िायूिे बुडबुडे नेहमीि गोलाकार म्हणता येण्यासारखे असतात, तर पोकळीिा आकार मात्र 
कोणताही असू शकतो. 

 

 
आकृिी ९४ : बुडबुड्याांिा विस्तार होऊन पोकळी वनमाण होण्यासाठी आिश्यक असणारी पवरस्स्र्ती 

दाखविणाऱ्या रेखाकृती. 
 

मृवत्तकेतील िायुकण म्हणजे वतच्यात पाणी वशरण्यापूिी जी हिा पोकळी व्यापून रावहली होती, त्या 
हििेा अिशिे असू शकतील ककिा पूिीि पाण्यात विरघळलेली हिा ककिा एखादा िायू तसेि मृवत्तकेतील 
रासायवनक वक्रयेने वनमाण झालेला िायू याांिे अांश असू शकतील. वििवक्षत तपमानाच्या िळेी बुडबुड्यातील 
िायूिा दाब केिळ त्यातील िायूिे िजन आवण पाण्यातील प्रवतबल याांिर अिलांबनू असतो. पोकळीतील 
िायूिा दाब मात्र वतच्याभोितीच्या मृवत्तकाकणाांच्या रिनेिरही अिलांबून असतो. 
 

िायुयुक्त बुडबुडा आवण िायुयुक्त पोकळी याांच्या समतोलासाठी आिश्यक असलेल्या लक्षणाांतील 
भेद स्पष्ट होण्यासाठी पाण्याने भरलेल्या पात्राच्या छताला विकटलेल्या बुडबुड्यातील िायुदाब आपण 
ठरि.ू आ. ९४ अ पाहा. तेर्ील पात्राच्या तळातून वनघणारी केशाकिथण-नवलका खालच्या मुक्त जलराशीत 
बुडविलेली आहे. पात्राच्या छतातूनही एक तशीि नवलका िर काढलेली आहे. बाहेरील पाण्यािी पातळी 
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आवण पात्रािा तळ याांतील अांतर बदलून पाण्यातील प्रवतबल आपल्याला बदलता येते. या बदलाच्या 
मयादा अर्ाति िरच्या केशाकिथण-नवलकेच्या व्यासाने वनवित होतात. बुडबडु्यातील िायिेू िजन 
पाण्यातील प्रवतबलािर अिलांबून नाही, या सुकरतादायी गृहीतािर पुढिे गवणत माांडले आहे. प्रयोगाच्या 
प्रारांभी बुडबडु्यािा व्यास २त्र₀ आहे. त्यािे स्र्ान मुक्त जलपातळीच्या िर असल्यामुळे, त्याच्या 
भोितालच्या पाण्यातील दाब ऋण असेल. पाण्यातील खऱ्या दाबािे मूल्य (उ₀) उपरोक्त दाब (उज₀) 
आवण िातािरणािा दाब (दह) याांच्या बीजगवणती बेरजेइतके म्हणजेि 
 

उ₀ = उज₀ + दह [१] 
 
इतके असते ि ते ऋण ककिा धन असू शकते. िायुदाब दिा₀ आवण पृष्ठीय ताण तपृ आहे. आ. ९४ आ मध्ये 
बुडबुड्याच्या खालच्या अधािर कारक असणाऱ्या बलाांिा समतोल साधाियािा, तर पुढील समीकरणािी 
पूती झाली पावहजे. 
 

πत्र₀²दिा₀ = πत्र₀²उ₀ + २πत्र₀तपृ 
 
म्हणजेि 
 

दिा₀ = उ₀ + २तपृ = उज₀ + दह + २तपृ [२] त्र₀ त्र₀ 
 

त्र₀ िे मूल्य शून्याप्रत जाऊ लागले, तर िायुदाबािे मूल्य (दिा₀) अनांत होऊ लागते. तर्ावप, 
परमाणूांच्या आकारमानाच्या कके्षत गेल्यास समी. २ लागू पडत नाही. 
 

आ. ९४ अ मधील पात्र िर उिलले तर पाण्यािा दाब उ₀ पासून उ पयंत कमी होईल; त्यामुळे 
िायूिा दाब दिा₀ ऐिजी दिा होईल आवण बुडबुड्यािी वत्रज्या त्र₀ ऐिजी त्र होईल. तपमान स्स्र्र असेल, 
तर बॉईलच्या वनयमानुसार कोणत्याही िायूिा दाब आवण त्याने व्यापलेला अिकाश याांिा गुणाकार 
स्स्र्रमूल्य असतो. येरे् पाण्यािा दाब बदलण्याच्यापूिी ि नांतर िायूने व्यापलेल्या अिकाशाांिी मूल्ये 
अनुक्रमे ४/३πत्र₀³ आवण ४/३πत्र³ आहेत. तेव्हा त्र₀ मूल्य माहीत असेल, तर त्र िे मूल्य खालील 
समीकरणाांिरून वमळू शकते. 
 

४/३ πत्र₀³ ( उ₀ + २ तपृ ) = ४/३ π त्र³ ( उ + २ तपृ ) त्र₀ त्र 
 
म्हणजेि 
 

त्र₀³ ( उ₀ + २ तपृ ) =त्र³ ( उ + २ तपृ ) [३] त्र₀ त्र 
 
त्यािरून उ िे मूल्य असे वमळते. 
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उ = त्र₀³ ( उ₀ + २ तपृ ) – २ तप ृ  
त्र³ त्र₀ त्र  

 
उ िे मूल्य कमी होत गेल्यास बुडबुड्यािे आकारमान िाढत जाते. या िाढीिा िगे पुढील 

समीकरणाने ठरविता येतो. 
 

 

[४] 

 
असते, तेव्हा बुडबुड्यािी वत्रज्या िाढण्यािा िगे अनांत होतो, त्यािळेी पाण्यातील खरा दाब उ₁ असतो. 
समी. ३ ि ४ िरून त्यासाठी पुढील मूल्य वमळते. 
 

उ₁ = – ४  पृ [५] ३  त्र₁ 
 
तदनुिांवगक स्र्ैवतक जलदाब (समी. १ पाहा) पुढीलप्रमाणे असतो. 
 

उज₁ =उ₁ – दह = – ( ४  तप ृ + दह ) [६] ३  त्र₁ 
 
समी. २ िरून िायुदाब पुढीलप्रमाणे वमळतो. 
 

दिा₁ = उ₁ + २ तपृ = २तपृ [७] त्र₁ ३त्र₁ 
 

पाण्यातील स्र्वैतक दाब उज₁ (समी. ६) इतका होताक्षणीि िायूिा बुडबुडा मोठा होऊ लागतो ि 
सांपूणथ पात्रातील पाणी बाहेर जाईपयंत हे प्रसरण िालू राहते; आता मूळिे बुडबुड्यािे रूप न राहता िाय ू
पात्राच्या आकारािी पोकळी व्यापतो (आ. ९४ इ पाहा). पात्राच्या कभती, त्यािा तळ ि त्यािे छत या 
वठकाणाांिी कुां भपृष्ठे म्हणजे या पोकळीच्या सीमा होतात. पात्रािा अिकाश श मानल्यास, दिाश हा िायूिा 
दाब खालील समीकरणाने ठरविता येतो. 
 
 ४ π त्र₀³दिा₀ = शदिाश  ३ 
 
म्हणजेि 
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दिाश = ४ π त्र₀³ दिा₀ ३ श 
 

बुडबुड्यािी अिस्र्ा असताना िायूिा दाब समी. २ ने ठरविता येतो हे िर पावहले आहेि. त्या 
समीकरणात बुडबुड्याच्या अिकाशािे मूल्य समाविष्ट झालेले नाही. उलटपक्षी, िायूने पोकळी व्यापली, 
तर त्या िळेिा िायुदाब देणाऱ्या िरील समीकरणात मात्र पोकळीच्या अिकाशािा समािशे होतो. म्हणनू 
िायू जेव्हा पोकळी व्यापण्याच्या अिस्रे्त जातो, तेव्हा त्यािा दाब मुख्यतः मूळ लक्षणे आवण त्या पोकळीिा 
अिकाश याांिर अिलांबून असतो. इतर सिथ गोष्टी—उदा., पाण्यातील दाब, पृष्ठीय ताण इ.—गौण ठरतात. 
पोकळीच्या सीमा असणाऱ्या कुां भपृष्ठाांिी िक्रता, िायूच्या दाबािर आवण पात्राच्या िर ि खाली असलेल्या 
जलस्तांभाांच्या उांिीिर अिलांबून असते. या गोष्टी ज्ञात असतील, तर ती उांिी सहज ठरविता येते. 
 

ज्यािळेी बुडबडु्यािे पोकळीत रूपाांतर होते त्यािळेच्या पाण्यातील दाबािर बुडबुड्याच्या 
आकारमानािा प्रभाि कसा पडतो, हे स्पष्ट करण्यासाठी आपण त्र₀ िी वनरवनराळी दोन मूल्ये 
घेऊन त्यािरून त्र₁ (समी. ४) आवण तदनुिांवगक उ₁ (समी. ५) तसेि उज₁ (समी. ६) याांिी मूल्ये 
ठरि.ू त्यासाठी प्रयोगाच्या आरांभी बुडबुडा मुक्त जलपातळीच्या उांिीिर आहे, असे गृहीत धरू. 
पवरणामी, समी. १ मधील उज₀ िे मूल्य शून्य होते. िातािरणािा दाब दह = १००० गॅ्रम / िौ. सेंमी. 
असतो म्हणून उ₀ = १०० गॅ्रम / िौ. सेंमी. होतो. 

 
त्र₀ = ५×१०⁻⁵ सेंमी. (मध्यम आकारमानाच्या विक्कणािी वत्रज्या) असेल, तर त्र₁ = १० 

× १०⁻⁵ सेंमी.; उ₁ = – १००० गॅ्र / सेंमीं.² आवण उज₁ = – २००० गॅ्र. / सेंमी² अशी मूल्ये 
वमळतात. म्हणजे बुडबुडा ज्यािळेी दुप्पट आकारमानािा होतो ि पोकळी व्यापतो त्यािळेी 
पाण्यातील प्रवतबल, एखाद्या केशाकिथणनवलकेत मुक्त जलपातळीपासून २००० सेंमी. म्हणजेि 
२० मी. उांिीिर वमळणाऱ्या प्रवतबलाइतके असते. याउलट, त्र₀ = ०·०५ सेंमी. (बारीक 
िालुकाकणािे आकारमान) असेल, तर त्र₁ = १·६. सेंमी.; उ₁ = – ०·०६ गॅ्रम / सेंमी.² आवण 
उज₁ = – १०००·०६ गॅ्र. / सेंमी.² अशी मूल्ये वमळतात. म्हणून, या प्रकरणी पोकळी व्यापण्यापूिी 
होणारे बुडबुड्यािे प्रसरण महत्त्िािे आहे आवण त्यािळेिे पाण्यातील प्रवतबल जिळजिळ 
िातािरणाच्या दाबाइतके आहे. येरे् हे लक्षात ठेिले पावहजे की, िरील उत्तरे ज्याांच्याआधारे 
वमळविली, तीं सिथ समीकरणे बुडबुड्यातील हििेे िजन कायम राहते या एका गृहीतािर आधावरत 
होती. प्रत्यक्षात मात्र पाण्यातील दाब कमी झाला की, त्यामागोमाग हिा बाहेर पडते. म्हणून, 
गवणताने वमळणारी हीं फवलते केिळ स्रू्लमानानेि अिकू मानली पावहजेत. 

 
िायूने व्यापलेल्या अिकाशािर, मृवत्तकेतील पाण्यात असलेल्या ताणबलािा जो प्रभाि पडतो 

त्यािी कल्पना िरील विश्लिेणाच्या फवलताांच्या साहाय्याने करता येते. मवृत्तकेतील एखाद्या पोकळीिी 
तुलना आ. ९४ मध्ये दाखविलेल्या पात्राशी करता येईल. जिळजिळ पूणथपणे सांपृक्त असलेल्या 
मृवत्तकेतील िायूिा अांश, पोकळीच्या कभतींना विकटलेल्या अवतसूक्ष्म बुडबुड्याांच्या स्िरूपात असण्यािा 
सांभि असतो. पाण्यात ताण वनमाण झाला, तर जे सिांत मोठे बुडबुडे असतात, ते पोकळ्या व्यापतात आवण 
ताण िाढति गेला, तर नांतर लहान बुडबुडेही पोकळ्या व्यापतात. या प्रवक्रयेिा प्रारांभ होण्यासाठी 
आिश्यक असलेला ताण, पाण्यातील मूळिी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आवण िायूच्या महत्तम बुडबुड्याांिे 
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आकारमान याांिर अिलांबनू असतो. एकदा का िायिूा बडुबुडा प्रसरण पािला म्हणजे िायुदाब आवण पृष्ठीय 
ताण याांमधील समी. २ ने व्यक्त होणारा सांबांध, त्याच्या बाबतीत लागू पडत नाही. 
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प्रकरि १५ 
 

णनस्सारिाचे प्राकृणिक स्िरूप 
 
११३. णनस्सारिाचे प्रकार : 
मृवत्तकाराशीतील पाणी बाह्य उपायाांनी काढून घेण्याच्या वक्रयेला वनस्सारण म्हणतात. स्र्ापत्य-व्यिहारात 
खोदाई करण्यापूिी ककिा भमूीिर भार ठेिण्यापूिी मृवत्तकेिे स्र्ैयथ िाढविण्यासाठी वनस्सारणािा उपयोग 
केला जातो. या उदाहरणाांत एकूण प्रवतबले व्यिहारतः तींि राहून उदासीन प्रवतबले कमी होत 
असल्यामुळेि स्र्ैयथ िाढते. वनस्सारणासाठी मवृत्तकेतील पाण्यािी पातळी खाली आणणे आिश्यक असते. 
भूजलपािळी, क्षरिणिरोपृष्ठ बकिा भूजलपृष्ठ या सांज्ञाांनी व्यक्त होणारी पातळी म्हणजे मृवत्तकेतील 
जलस्तांभमावपकाांत िढणाऱ्या पाण्यािी पातळी होय. भजूल स्स्र्र असेल, तर अशा मावपकाांत एकाि 
पातळीपयंत पाणी िढते; मग त्याांिी खालिी तोंडे कोणत्याही वठकाणी असोत. 
 

मृवत्तकेतून पाणी िाहत असल्यास, काही िळेा भजूलपृष्ठास सांपसृ्क्त-पृष्ठ असेही म्हणतात. तर्ावप 
ते िुकीिे आहे; कारण प्रत्येक मृवत्तकेत भजूलपृष्ठाच्या िर काही उांिीपयंत केशाकिथणामुळे वनमाण 
झालेली, सांपूणथ सांपृक्तीिी पवरस्स्र्ती अस्स्तत्िात असते. या केशाकिथणजन्य सांपूणथ सांपृक्तीच्या विभागािी 
माथ्यािी सीमा ऋण जलदाबयुक्त असते. याउलट, जेरे् जलदाब शून्य आहे अशा कबदूांना जोडणारे पृष्ठ 
अशी भजूलपृष्ठािी व्याख्या आहे. 
 

पाण्यािी पातळी उतरविण्यािे, म्हणजेि वनस्सारणािे, प्रकार असे : (१) मृवत्तकेति िर ककिा 
भयुारे याांिा व्यूह बाांधून ि पाणी बाहेर नेण्यासाठी ढाळ वदलेली िाट काढून देऊन (गुरुत्िाकिथणानुसारी 
वनस्सारण); (२) िराांतून ककिा विवहरींतून पाणी उपसून (उपसा-वनस्सारण) आवण (३) पृष्ठभागातून 
होणाऱ्या बाष्ट्पीभिनाने (उच्छोिणरूपी वनस्सारण). वनस्सारणामुळे अवतवरक्त झालेले पाणी बाहेर पडते; 
त्या पाण्याच्या प्रिाहाच्या स्िरूपानुसारही वनस्सारणािे प्रकार पडतात, ते असे : (१) सरळ समाांतर 
रेिाांनुसार होणारा प्रिाह : रेिात्मक वनस्सारण; (२) समाांतर पातळ्याांिर िक्ररेिाांनुसार होणारा प्रिाह : 
विवमवत वनस्सारण; (३) वत्रज्यावदक् पातळ्याांिरून होणारा प्रिाह : वत्रज्यावदक् वनस्सारण आवण (४) 
वत्रवमतीत िक्रता असलेल्या रेिाांनुसार होणारा प्रिाह : वत्रवमवत वनस्सारण (एक सािथवत्रक उदाहरण). 
 

वनस्सारणािा व्यिहारात उपयोग करताना, अवतवरक्त पाण्यापकैी बरािसा भाग वनिरून 
जाण्यासाठी सुमारे वकती अिधी लागेल, हे अगोदर माहीत असणे पुष्ट्कळदा उपयुक्त ककिा आिश्यक 
असते. दर एकाांक काळात ज्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडते, त्यास वनस्सारणािा िगे म्हणतात. वििवक्षत 
वनस्सारण व्यिस्रे्तील वनस्सारणािा िगे आवण त्यािा पवरणाम या दोन्ही गोष्टी, मृवत्तकेच्या प्राकृवतक 
िैवशष्ट्याांिर उदा., कणाांिे आकारमान, दमनीयता इ. िर अिलांबून असतात. आदशथ िालुका आवण 
आदशथ, विक्कण मृवत्तका याांिे गुणधमथ म्हणजे या िैवशष्ट्याांच्या दोन मयादा आहेत. 
 

वनस्सारण-विियात आदशथ िालुका या शबदयोजनेत पूणथत्िाने अदमनीय असा दाणेदार पदार्थ 
अवभपे्रत आहे. म्हणून अशा आदशथ िालुकेिे वनस्सारण होत असताना, बाहेर पडणाऱ्या पाण्यािे स्र्ान 
तेिढाि अिकाश व्यापणाऱ्या हिनेे घेतले पावहजे (हिा-वनयुक्तीिे वनस्सारण). 
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आदिय, णचक्कि मृणिका या शबदयोजनेत अवत दमनीय मृवत्तका अवभपे्रत आहे. वतच्यातील रांधे्र 
इतकी सूक्ष्म असतात की, वनस्सारणाच्या सांपूणथ प्रवक्रयेत तीं पूणथपणे पाण्याने भरलेलीि राहतात. मात्र 
यािळेी मवृत्तकेच्या पृष्ठभागातून बाष्ट्पीभिन होता कामा नये. म्हणून आदशथ, विक्कण मृवत्तकेतून वनिरून 
बाहेर पडलेल्या पाण्यािे घनफळ आवण त्याि काळात वतच्यातील पोकळीच्या अिकाशात होणारी घट, 
सारखी असतात. बाह्य भाराांखाली होणाऱ्या दृढीभिन-प्रवक्रयेसारखीि ही प्रवक्रया आहे आवण प्रकरण १३ 
मध्ये िर्मणलेल्या पद्धतींिा अिलांब करून वतिा िगे ठरविता येतो. 
 

एखाद्या िालुकाराशीतून वनस्सारण होत असताना, वनस्सावरत झालेला भाग आवण सांपृक्त भाग या 
दोहोंच्या दरम्यान सांक्रमणािस्रे्त असलेला एक रुां द पिा आढळून येतो. या प्यातील काही पोकळी 
हिनेे ि उरलेली िाहत्या पाण्याने व्यापलेली असते. तसेि त्यातील प्रिाहािा िगे जलीय प्रक्रम आवण 
रांध्राांिे आकारमान याांिरि नव्हे, तर तेर्ील सांपसृ्क्तमान आवण अन्य वकत्येक गोष्टींिरही अिलांबून असतो. 
या गोष्टी वििारात घेणारे वनस्सारणविियक वसद्धाांत (गाडथनर १९३६; त्यािप्रमाणे विल्सन आवण वरि्सथ 
१९३८ आवण बेव्हर १९४० पाहा) इतके स्क्लष्ट आहेत की, व्यिहारात िापरण्यासाठी अद्याप सोईिे नाहीत. 
पुढील पवरच्छेदातून माांडलेला गवणतात्मक भाग मात्र िालुकेतील वनस्सावरत भाग आवण सांपृक्त भाग िगेळे 
करणारी सीमा, उपरोक्त प्यासारखी नसून एक सुस्पष्ट रेिा असते, या रूढ गृहीतािर आधावरत आहे. 
त्यामुळे त्यातील फवलताांिरून िालुकेतील वनस्सारणाच्या स्िरूपाविियी होणारी कल्पना ढोबळपणेि 
सत्यसमीप असते, असे म्हटले पावहजे. 
 
११४. आदिय िालुकेच्या िराचे िळािून णनस्सारि : 
आदशथ िालुकेच्या र्रािा छेद आ. ९५ मध्ये दाखविला आहे. त्यािी जाडी च असून त्याच्या खाली 
िालुकेपेक्षा पुष्ट्कळि अवधक प्रमाणात पाझरक्षम असलेल्या भरड िालुकेिा र्र आहे. जलरोधी अस्तराने 
युक्त अशी एक विहीर बाांधून तीत उपसयांत्र ठेिलेले आहे. सुरिातीस पाण्यािी पातळी र्राच्या 
पृष्ठभागाबरोबर आहे. या अिस्रे्त स्तांभमावपकाांतील पाणी भपूृष्ठाच्या पातळीला असेल हे लक्षात येईल. 
त्यािळेी च–ख या कोणत्याही पातळीिरील उदासीन प्रवतबल पढुीलप्रमाणे असेल (पवर. ६ पाहा) : 
 

उज = घज (च – ख) 
 
उपसयांत्र िालिनू भरड िालुकेच्या र्रात येणारे पाणी उपसले असता, िालुकार्रािे वनस्सारण होते. 
उपसण्यािे प्रमाण वनयांवत्रत करून विवहरीतील पाण्यािी पातळी िालुकार्राच्या तळाशी रोखून ठेिली 
आहे. अस्तरामुळे वनस्सारण फक्त उभ्या वदशते होते (उभे वनस्सारण). वनस्सारण पूणथ झाल्यानांतर र्राच्या 
तळाकडील भागात केशाकिथणामुळे सांपूणथ सांपृक्तीिी अिस्र्ा वदसून येते. तर्ावप िरच्या उिथवरत भागात 
मात्र ओलािा तुटक स्िरूपात असतो (पवर. ११० पाहा). प्रत्यक्षात एका अिस्रे्त दुसरीत हळूहळू सांक्रमण 
होत असते ि या सांक्रमणािा एक पिा उपरोक्त दोन विभागाांच्या दरम्यान अस्स्तत्िात येतो. परांतु पढुील 
विश्लेिणात या प्यािे अस्स्तत्ि दुलथक्षून या दोन विभागाांना अलग करणारी सीमा सुस्पष्ट रेिेसारखी 
असते, असे गृहीत धरले आहे. 
 

िालुका शुष्ट्क असती, तर केशाकिथणामुळे र्ोड्याि वदिसात जलपातळीच्या िर चके इतक्या 
उांिीपयंत पाणी िढले असते. म्हणनू वनस्सारण-प्रवक्रयेच्या प्रत्येक अिस्रे्त सांपृक्त विभाग आवण 
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वनस्सावरत विभाग याांना अलग करणारी उपरोक्त सीमा जलपातळीपासून चके उांिीिर असेल असे गृहीत 
धरले आहे. समजा, 
 

छ = िालुकेिी सस्च्छद्रता, 
ह =वनस्सारणानांतर िालुकेत असणारे हिा/अिकाश गुणोत्तर (समी. ११० (५)), 
झ =िालुकेिा पाझर-गुणाांक, 
घज =पाण्यािी घनता, 
घसां =सांपृक्त िालुकेिी घनता, 
घवन =वनस्सावरत िालुकेिी घनता आवण 
घ =िालुकेिी वनमवित घनता 

 
आहेत. िर साांवगतल्याप्रमाणे, विवहरीतील पाण्यािी पातळी, उपसयांत्राच्या साहाय्याने िालुकेच्या 
तळापयंत त्िरेने उतरिनू आवण तेरे्ि रोखून वनस्सारण होत आहे. त्यामुळे िालुकेतील पाण्यािी पातळीही 
खाली सरकू लागते ि पाणी बाहेर पडण्यास प्रिृत्त होते. पाण्यातील पृष्ठीय ताणामुळे या प्रिृत्तीला विरोध 
होतो; कारण चके इतक्या जाडीिा पाण्यािा र्र पेलून धरण्यािे सामथ्यथ त्यात असते. पृष्ठीय ताणािा, 
पाण्यातील प्रवतबलाांिर होणारा पवरणाम जाणनू घेण्यासाठी तळाला ४५° कोन करून पज हा एक वतरका 
छेद घेऊ आवण त्यािर वनरवनराळ्या वठकाणी स्तांभमावपका लाि.ू धन आवण ऋण अशी दोन्ही प्रकाराांिी 
उदासीन प्रवतबले मोजणे शक्य व्हाि ेयासाठी मावपकाांना U सारखा आकार देऊ. आकृती ९५ अ मध्ये ठ या 
वठकाणी अशी एक नवलका, न,लािलेली आहे. उपसा सुरू होण्यापूिी (ळ = ॰) मावपकाांतील पाणी 
र्राच्या पृष्ठभागाबरोबर होते. पृष्ठीय ताणािे अस्स्तत्िि नसते,तर ळ = ॰ या क्षणी उतरविलेल्या 
पातळीच्या सांदभात मोजलेले सांवित च असते आवण जलीय प्रक्रम च/च = १ असता. तर्ावप उपसा सुरू 
होताि पाणी िालुकेतून बाहेर पडण्यास प्रिृत्त होते आवण त्याि िळेी पृष्ठीय ताणही पूणथपणे कायथप्रिण 
होतो. पवरणामी, र्राच्या पषृ्ठाजिळ लािलेल्या मावपकाांतील पातळी पृष्ठभागापासून चके इतकी खाली 
उतरते. या घटनेमुळे ळ = ॰ या िळेेिे सांवित च ऐिजी च – चके असे होते आवण जलीय प्रक्रमािे मूल्य १ 
ऐिजी 
 

म₀ = च –चके [१] च 
 
इतके होते. आकृती ९५ अ मध्ये हा प्रक्रम प₀ ज या सरळ रेिेच्या उताराने वमळतो. ही रेिा म्हणजे ळ = ॰ 
असताना पज या छेदािर वनरवनराळ्या वठकाणी ठेिलेल्या 
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आकृिी ९५ : (अ) भरड िालुकार्रािरील िाळूिे उपसयांत्राच्या साहाय्याने केलेले वनस्सारण; (आ) 

िाळूतील वनस्सारणोत्तर प्रवतबल-पवरस्स्र्ती; (इ) पृष्ठीय ताणाच्या प्रभािामुळे कमी होणारा वनस्सारण िगे. 
पृष्ठीय ताण नगण्य असेल, तर वनस्सारण आ₂ आलेखानुसार िालू राहते. 

 
मावपकाांतील स्तांभािे मारे् जोडणारी रेिा आहे. या छेदािरील च – ख₁ या खोलीिरिा ठ कबदू वििारात 
घेऊ. उतरविलेल्या जलपातळीपासून मोजलेले या वठकाणािे मूळिे सांवित 
 

 
 
आवण प्रारांभीिा अवतवरक्त स्रै्वतक जलदाब 
 

 
 
आवण उदासीन प्रवतबल 
 

 
 
आहेत. प₀ ज ही रेिा ककिा पज छेदािर लािलेल्या मावपकाांतील एककालीन स्तांभशीि ेजोडणारी दुसरी 
कोणतीही रेिा याांिे प्राकृवतक िैवशष्ट्य आ. ८२ ि ८३ मधील एककालीन रेिाांसारखेि आहे. प₀ ज ही 
एककालीन रेिा पज छेदाच्या पूणथपणे खाली असल्यामुळे ळ = ॰ या क्षणी, या छेदािरील प्रत्येक वठकाणी 
ऋण उदासीन प्रवतबल आहे. 
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वनस्सारण जसे पुढे िालू राहते तसा केशाकिथणजन्य सांपूणथ सांपृक्तीिा पिा खाली सरकतो. 
त्याच्या िरच्या सीमेिरील दाबसांवित नेहमीि – चके इतके असते. म्हणनू या सीमेिी उतरिलेल्या 
जलपषृ्ठापासून मोजलेली उांिी ख असेल, तर तेर्ील िगेसांवित ख – चके असते ि जलीय प्रक्रम 
 

म = ख – चके [२] ख 
 
असतो. 
 

ख िे मूल्य जसे कमी होते, तसे न या मावपकेतील पातळीही खाली उतरते आवण ख = ख₁ 
होताक्षणीि ती ठ कबदूच्या खाली चके अांतरािर स्स्र्रािते. उपरोक्त सीमा याहून अवधक खाली 
उतरविल्यास U नवलकेतील जलस्तांभ तुटतो; कारण ठ भोिती आता सांपृक्त िालुका नसते. 
 

उपरोक्त सीमा, चके उांिीिर असलेल्या ठ₁ कबदूजिळ येताि जलीय प्रक्रम (समी. २) शून्य होतो 
आवण वनस्सारणािी प्रवक्रया र्ाांबते. या अांवतम अिस्रे्तील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आ. ९५ आ मध्ये दाखविली 
आहे. तेरे् पज ही छेदरेिा आवण जफ₁प₁ ही अांवतम एककालीन रेिा आहे. पज िरील कोणत्याही कबदूिे 
दाबसांवित या दोन रेिाांतील तदनुिांवगक अांतराने वमळते. तेर्ील प₁फ₁या रेिेच्या खालच्या भागातील 
िक्रत्िािे कारण खाली विशद केले आहे. एककालीन रेिा पूणथपणे पज च्या खाली असल्यामुळे या 
छेदािरील प्रत्येक वठकाणी ऋण दाबसांवित आहे. चके उांिीपयंत िालुका पूणथपणे सांपृक्त राहते. त्या 
उांिीनांतर िालुकाकणाांच्या स्पशथकबदूांच्या आसपासि फक्त पाणी असते. हें पाणी म्हणजेि तुटक जलाांश 
(पवर. ११०) होय. आता प्रवतबलाांिी समीकरणे माांडू. ख <चके उांिीिरील कोणत्याही आडव्या छेदािरिे 
एकूण लां बवदक् प्रवतबल 
 

द = घ (चके – ख) + घवन (च – चके) [३] 
 
आवण कायथसाधक लांबवदक् प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असेल. 
 

द = द + घजख [४] 
 

ख >चके उांिीिरील आडव्या छेदािरिे एकूण लां बवदक् प्रवतबल 
 

द = घवन(च – ख) 
 
असे माांडता येईल. हा छेद सांपृस्क्तरेिेच्या िर आहे आवण तेर्ील िालुकेच्या पोकळीतील पाण्यािे उदासीन 
प्रवतबल प्रत्यक्ष मोजण्यािा कोणताि उपाय उपलबध नाही; कारण तेर्ील मावपका-मुखात हिा वशरताि 
मावपकेतील जलस्तांभ तुटतो. तर्ावप वनस्सावरत िालुकेिे दृश्य समाकिथण ठरविण्यासाठी केलेल्या 
प्रयोगाांिरून असे वदसते की, तुटक ओलाव्याच्या प्यातील पाण्यातील प्रवतबल उदासीन प्रवतबलाच्या 
भािेत खालीलप्रमाणे माांडता येते : 
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[५] 

 

हे प्रवतबल खोलीिर अिलांबनू नसते. त्यािप्रमाणे हें मूल्य चके हून काहीसे अवधकि असते. पज आवण 
प₁फ₁ िा िरिा भाग याांतील अांतराने दाखविले जाते (आ. ९५ आ पाहा). म्हणून ख >चके या भागात 
आडव्या छेदािरील कायथसाधक लांबवदक् प्रवतबल पढुीलप्रमाणे असते. 
 

 
[६] 

 
>चके असल्यामुळे प₁फ₁ज या अांवतम एककालीन रेिेिा िरिा सरळ भाग आवण खालिा सरळ भाग, 

फ₁ ज,याांमध्ये एक सांक्रमण-भाग येतो. 
 

सांपृक्त प्यािा मार्ा त्याच्या चके पातळीिरील अांवतम स्र्ानाला येण्यािा िगे  असा माांडता 
येईल आवण िालुकार्राच्या तळातून एकाांक काळात, दर एकाांक के्षत्री बाहेर पडणारे पाणी पुढीलप्रमाणे 
माांडता येईल : 
 

ग = – ⅾख · छह [७] ⅾळ 
 
येरे् छह म्हणजे िालुकेच्या एकाांक अिकाशातील पोकळीपैकी हिाव्याप्त भाग आहे 
 
आवण ग हा स्त्राििगे आहे. डासीच्या वनयमाप्रमाणे 
 

ग = म · झ 
 
आहे. म्हणून समी. २ आवण ७ याांिरून पुढील समीकरण वमळते. 
 

झ ख – चके = – ⅾख · छह [८] ख ⅾळ 
 
त्यािे उत्तर असे : 
 

ळ = छह [ चके– ख– चकेलघु (चके– ख) ] + र् झ 
 

त्यातील थ या िलानयनाच्या स्स्र्राांकािे मूल्य ळ = ॰ असताना ख = च असते, या लक्षणािरून 
वमळते आवण या समीकरणािे स्िरूप असे होते : 
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ळ = िके छह [ लघु च – चके – ख + च ] [९] झ ख – चके चके चके 
 
या समीकरणाने आदशथ िालुकेतील वनस्सारणािा िगे ठरविता येतो. कोणत्याही क्षणी र्राच्या तळातून, 
दर एकाांक के्षत्री बाहेर पडलेले पाणी पढुीलप्रमाणे असते. 
 

(च – ख) छह 
 
िालुकेतून वनस्सावरत होणारे पाणी असे आहे : 
 

(च – चके) छह 
 
म्हणून 
 

त्रन % = १०० च – ख [१०] च – चके 
 
हें गुणोत्तर म्हणजे णनस्सारि–मान होय. समी. १०२ (८ आ) ने व्यक्त केलेल्या ढ% या 
दृढीभिनमानासारखीि ही सांज्ञा आहे. त्रन% आवण काळ याांिा आलेख म्हणजेि आ. ९५ इ मधील आ₁ हा 
वनस्सारण-आलेख होय. तो १००% या मूल्याप्रत जात राहतो. 
 

चके या केशाकिथण-उांिीिे मूल्य क्षलु्लक असेल, तर समी. २ मधील म िे मूल्य म = १ = स्स्र्राांक 
होते; त्यािप्रमाणे समी. ८ आवण ९ खालीलप्रमाणे होतात. 
 

झ = – ⅾख · छह ⅾळ 
 

म्हणजेि – ⅾख = झ =स्स्र्राांक ⅾळ छह 
 
आवण 
 

ख = च – झ · ळ छह 
 
त्याि पवरस्स्र्तीत (चके = ॰) समी. १० खालीलप्रमाणे होते : 
 

त्रन % = १०० च – ख = १०० झळ [११] च छहच 
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आकृती ९५ इ मधील आ₂ या सरळ रेिेिे हें समीकरण आहे. क्ष-अक्षाला ती 
 

ळ = छह च झ 
 
या भजुामूल्याला छेदते. 
 

झ, छ आवण ह याांिी वििवक्षत मूल्ये घेऊन चके>॰ आवण चके = ॰ या पवरस्स्र्तीतील आ₁ आवण 
आ₂हे आलेख काढले, तर आ₁ हा आलेख नेहमीि आ₂ च्या उजव्या बाजूस असतो. यािाि अर्थ असा की, 
केशाकिथणाच्या अस्स्तत्िामुळे फक्त वनस्सावरत पाण्यािे प्रमाण कमी होते एिढेि नव्हे, तर वनस्सारणािी 
प्रवक्रयाही मांदािते. 
 
११५. कूपािून पािी उपसून केलेले, आदिय िालुकेचे णनस्सारि : 
खोदाई सोपी व्हािी म्हणून िालुकेतील पाण्यािा वनिरा करण्यासाठी पुष्ट्कळदा कूप खोदून पाणी उपसले 
जाते. आकृती ९६ मध्ये जलाभेद्य तळािर असलेला एक िालुकार्र दाखविला आहे. पाण्यािी मूळिी 
पातळी या तळापासून च उांिीिर आहे आवण पाणी उपसण्यासाठी एकि कूप असून त्यातून एकाांक काळात 
स्त्रा या स्स्र्रमूल्य प्रमाणात पाणी उपसले जात आहे. त्यामुळे जलपृष्ठामध्ये द्रोणाच्या आकारािा खड्डा 
पडतो. उपसािालू राहतो तशी या द्रोणािी िरच्या ितुथळाकार कडेिी त्रत्र ही वत्रज्या िाढत जाते. वतिे 
कालानुिती मूल्य गवणतवसद्ध करणे ही व्यािहावरक जलशास्त्रातील एक समस्या आहे. चके हें केशाकिथणीय 
सांवित क्षुल्लक आहे या सुकरतादायी गृहीताच्या आधारेि ती सोडविण्यात आली आहे. चके = ॰ असल्यास, 
पाणी उपसण्यामुळे खाली उतरलेले जलपृष्ठ हें ओलसर आवण सांपृक्त िालुका याांमधील सीमा ठरते. या 
सीमेच्या िर िालुकेच्या दर एकाांक अिकाशापैकी पाण्याने व्यापलेला अिकाश छ (१ – ह) असतो हे मागे 
पावहलेि आहे. समजा, 

 

 
आ. ९६ : एका कूपािून उपसा करून िालुकेचे णनस्सारि 

 
छ = िालुकेिी सस्च्छद्रता, 
ह =हिा-अिकाश गुणोत्तर, 
झ =िालुकेिा पाझर-गुणाांक, 
ख =वनस्सारणामुळे उतरलेल्या जलपृष्ठािरील कोणत्याही कबदूिे मूळच्या जलपृष्ठापासूनिे उभे 

अांतर आवण 
त्र =उपरोक्त कबदूिे कूपाच्या गभथरेिेपासूनिे अांतर 
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आहेत. उपसा सुरू झाल्यानांतर ळ या कोणत्याही क्षणी ख िे मूल्य खालील समीकरणाने वमळते : 
 

ख = स्त्रा ( लघु १·५² + अ – अ² + … ) ४ π झच अ ४ × १! ४² × २ ×२! 
 
येरे् 
 

अ = छहत्र²  
झचळ  

 
आहे. अ िे मूल्य फारि कमी असेल, तर िरील समीकरणात कां सामध्ये माांडलेल्या पदाांपैकी पवहले ठेिनू 
बाकीिी दुलथ वक्षता येतात. म्हणजेि 
 

ख = स्त्रा लघु ( १·५² ) ४ π झच अ 
 
असे माांडता येते. 
 

आकृती ९६ मधील वनस्सावरत द्रोणाकृती विभागािी त्रत्र ही वत्रज्या, ख = ॰ वनयोजून वमळते. 
त्यासाठी िरील समीकरणात 
 

लघु ( १·५² ) = ॰ म्हणजेि अ = १·५² अ 
 
असले पावहजे. त्यािरून 
 

त्रत्र = १·५ √ 
वझळ [१] छह 

 
वमळते आवण 
 

ख = स्त्रा लघु ( त्रत्र ) [२] २ π झच त्र 
 
(स्टाईनिेनेर १९३७). हीं आसन्नमान समीकरणे आवण याि समस्येिी इतर स्ितांत्रपणे वमळालेली उत्तरे 
(िबेर १९२८, कोझेनी १९३३) याांिरून असे वदसते की, कोणत्याही क्षणी त्रत्र िे मूल्य कूपािा व्यास आवण 
कूपातून होणारा उपसा, स्त्रा,या दोहोंिर अिलांबनू नसते (र्ाईस १९४० सुद्धा पाहा). 
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११६. िालुका भरािाचे जलािय–णरक्िनानंिर होिारे णनस्सारि : 
आदशथ िालुकेच्या भरािाजिळील जलाशयािी पातळी उतरविल्यामुळे, त्यात वनमाण होणारी वनस्सारण–
वक्रया जाणून घेण्यासाठी, आकृती ९७ मध्ये दाखविलेले एक सोपे उदाहरण आपण वििारार्थ घेऊ. या 
आकृतीत लहानशा जलाशयातून जाणाऱ्या रस्त्याच्या भरािािा छेद दाखविला आहे. 

 

 
आकृिी ९७ : दु्रत वरक्तनानांतर येणाऱ्या वनस्सारणाच्या अांतवरम अिस्रे्त िालुकाभरािामध्ये वनमाण होणारे 

क्षरणजाल. 
 

मुक्त जलपातळी भरािाच्या माथ्याजिळि आहे आवण भरािाखालच्या जलाभेद्य तळापासून वतिी 
उांिी च आहे. जर हा सांपूणथ जलाशय दु्रत गतीने वरक्त केला, तर भरािाच्या दर एकाांक अिकाशातील छह 
इतके, अवतवरक्त झालेले पाणी भरािाच्या उतारातून बाहेर पडेल. केशाकिथणािी उांिी चके क्षुल्लक आहे, 
असेही गृहीत धरू. उतारामागच्या िालुकेतील अवतवरक्त पाणी, भरािाच्या मध्याकडच्या भागातील 
पाण्यापेक्षा अवधक सुलभतेने बाहेर पडू शकत असल्यामुळे सांपृक्त विभागाच्या िरच्या सीमेिा आकार 
लिकरि पालथ्या ठेिलेल्या तव्यासारखा होतो. या सीमेिा मार्ा हळूहळू खाली उतरत असतो; तो िगे 

असतो ि हें मूल्य शिेटी शनू्याप्रत जाणारे असते. माथ्याजिळ स्त्राििगे पुढीलप्रमाणे असतो : 
 

ग = – ⅾख छह ११४ (७) ⅾळ 
 
वनस्सारण-विभागाच्या माथ्याच्या सीमेच्या खालच्या भागात प्रिाह-सातत्य लक्षणाांिी (समी. ९८ (१)) 
पूतथता होते. तेव्हा पवर॰ ८९ मध्ये िर्मणलेल्या एका पद्धतीिा अिलांब करून क्षरणजाल वसद्ध करता येईल. 
वरक्त करण्याच्या वक्रयेनांतर लगेि, म्हणजे ळ = ॰ या क्षणी, हें क्षरणजाल पजथन्यकाळात वनमाण होणाऱ्या 
क्षरणजालाप्रमाणे असते. आकृती ७८ अ पाहा. 
 

काळ लोटतो तसा सांपृक्त विभागातील सरासरी जलीय प्रक्रम सांर्पणे कमी होत असतो. म्हणनू 
अांवतम अिस्र्ा असांपात पद्धतीने प्राप्त होते. वरक्त करण्यािी वक्रया पुरी झाल्यानांतर ळ या कोणत्याही क्षणी 
अस्स्तत्िात येणारे क्षरणजाल आकृती ९७ मध्ये दाखविले आहे. ळ >॰ या क्षणी क्षरणविभागािा मार्ा 
भरािाच्या माथ्यापेक्षा खाली असतो. त्यामुळे अवतिृष्टीमुळे वनमाण होणाऱ्या पवरस्स्र्तीपेक्षा ही पवरस्स्र्ती 
स्र्ैयाच्या दृष्टीने अवधक अनुकूल असते. अर्ात पािसामुळे सांपूणथ सांपृक्तीिी अिस्र्ा वनमाण झालेली 
असली पावहजे. 
 

समाकिथणगुणी मवृत्तकाांत बाांधलेल्या भरािाच्या स्रै्यािर होणारा दु्रत वरक्तनािा पवरणाम पवर॰ 
१२२ मध्ये िर्मिला जाईल. 
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११७. आदिय, णचक्कि मृणिकेच्या िराचे त्याच्या िळािून केलेले णनस्सारि : 
आदशथ, विक्कण मृवत्तकेच्या र्रािा छेद आकृती ९८ अ मध्ये दाखविला आहे. त्यािी जाडी च आहे; त्याि 
मृवत्तकेतील केशाकिथणजन्य ऊध्िथगमनापेक्षा ती कमीआहे. र्राखाली भरड िालुका आहे. र्राच्या 
पृष्ठभागामधून केव्हाही बाष्ट्पीभिन होऊ नये, अशी काळजी घेतलेली आहे. पाण्यािी पातळी वनस्सारणापूिी 
र्राच्या पृष्ठभागापाशी आहे. या पवरस्स्र्तीत खालच्या िालुकेत ककिा विक्कणर्रात लािलेल्या 
मावपकाांतील पाणी विक्कण र्राच्या माथ्यापयंत िढते आवण विक्कण र्राच्या तळापासून ख उांिीिर 
असलेल्या ठ या वठकाणी असणारे उदासीन प्रवतबल खालीलप्रमाणे असते. 

 

 
आकृिी ९८. दृढीभिन : (अ) विक्कण मृवत्तकेच्या जुन्या र्रािे; (आ) नुकत्याि बाांधलेल्या जलसावधत 
भरणािे. जलपातळी र्राच्या तळापयंत शीघ्रतेने उतरिनू आवण विवहरीतून उपसा करून त्या वठकाणीि 

राखलेली आहे. 
 

उज₀ = घज(च – ख) 
 

खालच्या िालुकेपयंत जाणारा कूप खोदून पाणी उपसण्यािी व्यिस्र्ा केली आहे ि कूपातील 
पाण्यािी पातळी विक्कण र्राच्या तळाशी स्स्र्र ठेिनू वनस्सारण केले जात आहे. अवतवरक्त झालेले पाणी 
या र्रातून अधस् वदशनेे िालुकेमध्ये जाते. कूपातील पाण्यािी पातळी उतरविण्यास लागणारा कालािधी 
क्षुल्लक असतो असे गृहीत धरले आहे. आदशथ, विक्कण मवृत्तकेच्या बाबतीत गृहीत धरलेल्या गुणधमांनुसार 
(पवर॰ ११३) वनस्सारणप्रवक्रयेच्या सांपूणथ काळात विक्कण माती सांपृक्त अिस्रे्त राहील. यािाि अर्थ असा 
की, वनस्सारणामुळे बाहेर जाणाऱ्या पाण्यािे घनफळ मृवत्तकेतील पोकळीच्या घनफळात होणाऱ्या 
घटीइतके असेल. वनस्सारण पुरे झाल्यानांतर विक्कण र्रातील ठ या कबदुस्र्ानिे उदासीन प्रवतबल 
पुढीलप्रमाणे असेल. 
 

उज₁ = – घजख 
 
म्हणून वनस्सारणाच्या िारे कमी झालेले ख उांिीिरील उदासीन प्रवतबल 
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उज॰–उज₁ = घज(च – ख) + घजख = घजच [१] 
 

असे आहे. ही घट खोलीच्या मूल्यािर अिलांबनू नाही. 
 

ठ कबदूतून जाणाऱ्या आडव्या पातळीिरील एकूण लां बवदक् प्रवतबल वनस्सारणकाळात जिळजिळ 
न बदलता तसेि राहते. कारण बाहेर पडणाऱ्या पाण्यािे िजन, मृवत्तकेच्या एकूण िजनाशी तुलना करता 
क्षुल्लक असते. म्हणून वनस्सारण-काळात आडव्या छेदािरील कायथसाधक लां बवदक् दाबात होणारी िाढ 
त्याि काळात होणाऱ्या उदासीन प्रवतबलातील घटीइतकी असते (समी. १). म्हणजेि— 
 

द₁ = घजच [२] 
 

हाि पवरणाम र्राच्या पृष्ठभागािर द₁ मूल्यािा दाब लािनू आवण जलपातळी पृष्ठभागाशी राहील 
अशी व्यिस्र्ा करून साधता येतो. वनस्सारण आवण भारजन्य दृढीभिन याांत असणारे वनकटिे नाते ध्यानात 
येण्यासाठी आपण द₁ = घजच या अवधभाराच्या प्रभािाखाली, परांतु जलपातळीिे स्र्ान न बदलता, 
होणाऱ्या दृढीभिनािाप्रर्म वििार करू. र्रािा पृष्ठभाग जलाभेद्य पडद्याने झाकलेला आहेि. त्यामुळे 
अवतवरक्त होणारे पाणी फक्त खालच्या वदशनेे वनस्सावरत होऊन िाळूमध्ये जाईल. भार लािल्यानांतर 
लगेि प्रत्येक मावपकेतील पाणी प₁ ल₁ या पातळीला असेल. ही पातळी र्राच्या पृष्ठभागापासून च = द₁ / 
घज इतक्या उांिीिर आहे (आकृती ९८ अ). ळ = ∞ या क्षणी त्याि मावपकाांतील पाणी र्राच्या पृष्ठाशी 
राहते, म्हणून प₁ल₁ आवण एत या रेिा म्हणजे अनुक्रमे आवद आवण अांवतम एककालीन रेिा होत. 
दरम्यानच्या काळातील उ हा अवतवरक्त स्रै्वतक जलदाब पुढील समीकरणाने वमळतो. 
 
 ∂उ = दृ ∂²उ ९९ (८)  ∂ळ ∂ख² 
 
सीमालक्षणे प्रस्र्ावपत करण्यािी कृती पवर॰ १०१ मध्ये िर्मणलेली आहे. हीं लक्षणे अशी : 
 

ळ = ॰ आवण ॰ <ख ⪙ च उ = द₁ = घजच [३ अ] 
॰ ⪙ ळ ⪙ ∞ आवण ख = च ∂उ = ॰ [३ आ] 

     
॰ ⪙ ळ ⪙ ∞ आवण ख = ॰ उ = ॰ [३ इ] 

ळ = ∞ आवण ॰ ⪙ ख ⪙ च उ = ॰ [३ ई] 
 

या सीमालक्षणाांिी पूतथता करणारे समी. ९८ (८) िे उत्तर समी. १०१ (३ अ) सारखेि आहे. तें 
पुढील स्िरूपात वलवहता येईल. 
 

उ = फ (ळ, ख) [४] 
 

आकृती ९८ अ मध्ये हें समीकरण तुटक एककालीन रेिाांनी दाखविले आहे. या रेिा म्हणजे आकृती 
८२ मधील रेिाांिे प्रवतकबब असल्यासारख्या आहेत. ळ या कोणत्याही क्षणासाठी काढलेल्या एककालीन 
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रेिेिरील प’या कबदूिी पातळी म्हणजेि ठ या मापनस्र्ानी असलेल्या जलस्तांभमावपकेत त्या क्षणी असलेली 
पाण्यािी पातळी असते. आकृती ९८ अ पाहा. या पवरस्स्र्तीतील उदासीन प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते : 
 

 
[५] 

 
वनस्सारणजन्य दृढीभिनािी प्रवक्रयासुद्धा कलनसमीकरण ९९ (८) च्या साहाय्याने स्पष्ट करता 

येते. तेर्ील सीमालक्षणे समी. ३ ने वदलेल्या लक्षणाांसारखी असतात. फरक एिढाि की, उ हा अवतवरक्त 
स्र्ैवतक जलदाब पृष्ठापासून न मोजता र्राच्या तळापासून म्हणजेि पृष्ठापासून च इतक्या खोलीिरील 
पातळीपासून मोजतात. त्यामुळे समस्येच्या अटींिी पूती करणारे समी. ९९ (८) िे उत्तर समी. ४ सारखे 
असते. परांतु अस हीएककालीन अांवतम रेिा विक्कण र्राच्या पृष्ठाजिळ न राहता तळाशी असते. तेव्हा घजच 
या अवधभाराखालील दृढीभिनािी प्रवक्रया दाखविणारा तुटक एककालीन रेिाांिा सांि वदलेला असेल, तर 
तो च इतक्या अांतरातून सरळ खाली सरकिनू या उदाहरणातील सलग रेिाांनी दाखविलेला एककालीन 
रेिाांिा सांि वमळतो. यािाि अर्थ असा की, ळ या एकाि क्षणाच्या दोन एककालीन रेिाांतील पप’हें उभे 
अांतर स्स्र्रमूल्य म्हणजेि च इतके असते. जर ठ या कबदुस्र्ानी ळ या क्षणी झालेले दृढीभिन अवधभारजन्य 
असेल, तर त्या िळेिे उ’ज या उदासीन प्रवतबलािे मूल्य घजठप’इतके असते आवण जर तें वनस्सारणजन्य 
असेल, तर उज या उदासीन प्रवतबलािे मूल्य  इतके असते. ज्या अर्ी, 
 

 
 
आहे त्याअर्ी उ’ज– उज या फरकािे मूल्य स्र्ायी असले पावहजे. तें मूल्य असे : 
 

उ’ज–उज = घजच 
 
म्हणजेि, 
 

उज = उ’ज– घजच 
 

उज हें उदासीन प्रवतबल धन असेल ककिा ऋण असेल परांतु उ’ज मात्र नेहमीि धन असते. 
 

तुटक आवण सलग एककालीन रेिाांनी दाखविलेल्या दोन्ही प्रवक्रयाांच्या बाबतीत काळ आवण 
अवतवरक्त स्र्वैतक जलदाब उ याांमधील सांबांध एकाि समीकरणाने (समी. ४) व्यक्त होतो. म्हणून स हा 
कालगुणक आवण ढ % हें दृढीभिनमान (समी. १०२ (८ आ)) याांतील सांबांधही दोन्ही प्रवक्रयाांत तोि 
असतो. हा सांबांध आकृती ८५ अ मधील आ₁ या आलेखाने दाखविला आहे. 
 

आकृती ९८ आ म्हणजे िालुकास्तरािर बाांधलेल्या जलसावधत भरणािे सांवितवित्र आहे. तें 
काढताना खालील गृहीताांिा आधार घेतला आहे. भरणािे बाांधकाम-कालातील दृढीभिन दुलथक्षणीय आहे. 
केशाकिथणजन्य ऊध्िथगमनािी महत्तम उांिी भरणाच्या च या उांिीहून अवधक आहे आवण भरणाच्या तळाशी 
असलेले स्र्वैतक सांवित शून्य मूल्याला ठेिलेले आहे. त्यासाठी िालुकार्रापयंत कूप खणनू त्यातून पाणी 
उपसले जात आहे. एल ही रेिा म्हणजे एककालीन आवदरेिा आहे. म्हणजेि ती ळ = ॰ या क्षणी एस या 
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सरळ छेदािरील, वनरवनराळ्या कबदुस्र्ानी असलेल्या मावपकाांतील पाण्यािी पातळी जोडणारा कबदुपर् 
आहे. ळ = ∞ या क्षणी, प्रत्येक वठकाणी ही पातळी आवण भरणािा तळ एकि होतात. त्यामुळे अस ही रेिा 
एककालीन अांवतम रेिा ठरते. आकृती ८३ उ आवण ८३ ऊ याांमध्ये दाखविलेल्याएल या एककालीन 
आवदरेिा आवण येर्ील एककालीन आवदरेिा ह्या एकि आहेत. परांतु अांवतम रेिा मात्र वभन्न आहेत. 
दृढीभिनािी प्रवक्रया पूिीि वदलेल्या कलनसमीकरण ९९ (८) च्या साहाय्याने माांडता येते. परांतु असे 
असले, तरी आकृती ९८ अ मध्ये दाखविलेल्या प्रवक्रयेप्रमाणे आकृती ९८ आ मध्ये दाखविलेली प्रवक्रया 
कोणत्याही बाह्य भारामुळे वनमाण होणाऱ्या प्रवक्रयेसारखी आहे, असे दाखविता येत नाही. म्हणनू पवर॰ १०१ 
मध्ये वदलेल्या उत्तराांिा वििार न करता, तविियक समीकरण स्ितांत्रपणे सोडविणे आिश्यक आहे. एल 
आवण अस म्हणजे अनुक्रमे एककालीन आवद आवण अांवतम रेिा आहेत; म्हणून सीमा-लक्षणे पुढीलप्रमाणे 
माांडता येतील : 
 

ळ = ॰आवण ॰ <ख ⪙ च, उ = च घ’ · च – ख +चवज घज च 
॰ ⪙ ळ ⪙ ∞ आवण ख = ॰, उ = ॰     

ळ = ∞ आवण ॰ ⪙ ख⪙ च, उ = ॰     
 

एककालीन रेिा आवण ठ या एखाद्या कबदूतून काढलेली उभी रेिा जेरे् एकमेकींस छेदतात, त्या 
वठकाणी असणारा एककालीन रेिेिा उतार आवण ठ या कबदुस्र्ानी असणारा जलीय प्रक्रम (समी. १०१ 
(६)) हे एकि असतात, हें पवर. १०१ मध्ये दाखविले आहेि. ए स या सांदभथरेिेच्या उलट वदशतेील उतार, 
ऊध्िथप्रिाहािा प्रक्रम दाखवितो आवण त्याि वदशतेील उतार अधःप्रिाहािा प्रक्रम दाखवितो. ळ = ॰ या 
क्षणािी एककालीन रेिा म्हणजे डािीकडे सारखा उतार असलेली ए ल ही रेिा होय. अर्ाति ळ = ॰ या 
क्षणी भरािाच्या प्रत्येक कबदूतून पाणी ऊध्िथ वदशनेे िाहते. ळ₂ या क्षणी थथ या आडव्या पातळीिरील ठ या 
कबदूतून जाणारा प्रिाह ऊध्िथगामीऐिजी अधोगामी होतो. ळए या क्षणाच्या एककालीन रेिेस आकृती ९८ आ 
मध्ये ळए असे विन्ह वदले आहे. ळए या काळानांतर अवतवरक्त पाणी खालच्या वदशनेेि बाहेर पडते आवण 
पृष्ठाजिळिा जलीय प्रक्रम आकृती ९८ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे शनू्यि राहतो. म्हणून पूिी वदलेल्या 
सीमालक्षणाांत आणखी भर घालणे भाग आहे. ती अशी : 
 

॰ ⪙ ळ ⪙ ळए आवण ख = च, उ = घजि 
ळए ⪙ ळ ⪙ ∞ आवण ख = च, ∂उ = ॰    ∂ख 

 
या सीमालक्षणाांिा आधार घेऊन आकृती ९८ आ मध्ये दाखविलेल्या एककालीन रेिाांिा आकार 

एका स्रू्लमान पद्धतीने गवणतवसद्ध केलेला आहे. वनस्सारणाच्या प्रार्वमक अिस्रे्त म्हणजे ळ <ळए 
असताना एककालीन रेिा दोन्ही बाजूांस उतरत असतात. त्यािा अर्थ असा की, पाण्यािा काही अांश 
भरािाच्या पृष्ठातून ऊध्िथवदशनेेबाहेर पडतो आवण तात्पुरता पृष्ठाजिळ साठतो. या घटनेस पाणर्ळ वनमाण 
होणे असे म्हणतात. ही घटना पुनः पनुः दृष्टोत्पत्तीस आलेली आहे. ऊध्िथमुखी प्रिाहािा पिा आवण 
अधोमुखी प्रिाहािा पिा याांमधील सीमेिे स्र्ान तदनुिांवगक एककालीन रेिा आवण वतला काढलेली आडिी 
स्पशथरेिा याांच्या स्पशथकबदूच्या स्र्ानािरून ठरते, हें पवर. १०१ मध्ये विशद केलेले आहे. एककालीन रेिाांना 
ए कबदूतून काढलेली स्पशथरेिा आडिी झाली (ळ = ळए) म्हणजे त्यानांतर वनस्सारण केिळ अधोमुख 
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वदशनेेि होते आवण जें पाणी पूिी पृष्ठभागािर सािलेले होते, तें त्िवरत नाहीसे होते आवण भरािातून वझरपून 
िाळूमध्ये जाते. अवतवरक्त पाण्यािा हा अांश भरािातून वनस्सावरत होणाऱ्या एकूण पाण्याच्या मानाने फारि 
लहान असतो. म्हणून सीमालक्षणे प्रस्र्ावपत करताना ळए नांतरच्या कोणत्याही क्षणी पृष्ठभागाशी असलेला 
प्रक्रम शून्य असतो, असे गृहीत धरणे समर्थनीय ठरते. 
 

या गृहीतानुसार ही समस्या सोडविली असता, आपल्याला जो काल-दृढीभिन आलेख वमळतो, तो 
नेहमीि आकृती ८५ अ मध्ये दाखविलेल्या आ₁ आवण आ₂ या आलेखाांच्या सांपूणथपणे दरम्यान पडतो. या 
दोन आलेखाांमध्ये असणारे के्षत्र काहीसे अरुां द असल्यामुळे आकृती ९८ आ मध्ये दाखविलेल्या प्रवक्रयेिा 
दृढीभिनकाल-आलेख आकृती ८५ अ मधील आ₁ आवण आ₂ या आलेखाांच्या मध्ये काढला, तर 
प्राक्कलनापुरते तें पुरेसे असते. कूपातून पाणी उपसून साह्य केलेले नसेल, तर दृढीभिनमान आवण 
कालगुणक याांतील सांबांध आ₁ आलेखाने (आकृती ८५ अ) दाखविला जातो आवण दृढीभिन समाप्त 
झाल्यानांतर भरािातील अवतवरक्त स्रै्वतक जलदाब सगळीकडे शून्य होतो. 
 

उपसण्यािी वक्रया िालू असताना, भरािािे ितथन अधथबांवदस्त र्राप्रमाणे असते; कारण भरािातील 
अवतवरक्त पाण्यािा बरािसा अांश त्याच्या तळातून बाहेर पडत असतो. म्हणनू कालगुणकविियक 
समीकरणातील ड हें पद (समी. १०१ (३ आ)) म्हणजे भरािािी सांपूणथ जाडी होय. दृढीभिनाला पाणी 
उपसून साहाय्य होत नसेल, तर तें आकृती ८३ उ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे िालू राहते आवण ड हें विन्ह 
स्तराच्या जाडीिा अधा भाग दशथविते. उपसण्याच्या वक्रयेमुळे भरािातील सरासरी कायथसाधक लां बवदक् 
दाब जिळजिळ वतप्पट होत असल्यामुळे भरािाच्या घनतेत पाणी उपसण्याच्या वक्रयेमुळे पुष्ट्कळि िाढ 
होते. 
 
११८. णचक्कि िराच्या िळािून केलेल्या णनस्सारिाच्या िेगािर होिारा िायचू्या बुडबुड्ाचंा 
पणरिाम : 
विक्कण मृवत्तकेतून वनस्सारण होत असताना वतच्यातील उदासीन प्रवतबलात नेहमीि घट होते. आकृती ९८ 
अ मध्ये दाखविलेल्या प्रवक्रयेत, विक्कण र्रातील प्रत्येक वठकाणच्या या घटीिे अांवतम मूल्य घजच इतके 
असते (समी. ११७ (१)). तेरे् च ही र्रािी जाडी आहे. त्यािप्रमाणे एककालीनआवदरेिा एत आवण 
अांवतमरेिा अस याांतील उभे अांतरही च आहे. विक्कण मृवत्तकेतील पोकळीिा काही भाग िायूच्या बुडबडु्याांनी 
व्यापलेला असेल आवण िायतूील दाब दिा₀ असेल, तर उदासीन प्रवतबलातील घट या िायूच्या दाबातही 
घट घडिनू आणण्यास कारणीभतू होते. त्यामुळे बुडबुडे प्रसरण पाितात. पवरणामी, मृवत्तकेतून वनस्सावरत 
झालेल्या पाण्यािे घनफळ पोकळीतील घटीपेक्षा अवधक होते. समजा, 
 

त्र₀ = बुडबुड्याांिी वनस्सारणपूिथ सरासरी वत्रज्या, 
त्र = बुडबुड्याांिी वनस्सारणोत्तर सरासरी वत्रज्या, 
उज = विक्कण मृवत्तकेतील वनस्सारणापूिीिे सरासरी उदासीन प्रवतबल, 
उज  – घजड  = विक्कण मृवत्तकेतील वनस्सारणोत्तर सरासरी उदासीन प्रवतबल, 
दह = िातािरणािा दाब, 
र₀ = विक्कण मृवत्तकेिा मूळ सरासरी रांध्राांक, 
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र₁ = विक्कण मृवत्तकेिा अांवतम सरासरी रांध्राांक, 
अद = विक्कण मृवत्तकेच्या दमनीयतेिा गुणाांक, 
पद = अिकाशक्षयािा गुणाांक, 
ह = मूळिे हिा-अिकाश गुणोत्तर म्हणजेि वनस्सारणापूिी हिनेे व्यापलेला अिकाश 

आवण मूळिा पोकळीिा अिकाश याांतील गुणोत्तर आवण 
∆ र = घनकणाांच्या दर एकाांक अिकाशागवणक होणारी िायुव्याप्त अिकाशातील अांवतम 

िाढ 
 
आहेत. समीकरण ११२ (१ ि २) याांच्या साहाय्याने बुडबुड्याांतील िायूच्या सरासरी दाबािे प्रारांभीिे मूल्य 
पुढीलप्रमाणे वमळते : 
 

दिा₀ = उज + दह + २तपृ [१] त्र₀ 
 
वनस्सारणामुळे िायिूा दाब कमी होऊन पुढीलप्रमाणे होतो : 
 

दिा = उज– घजड + दह + २तपृ [२] त्र 
 

जर त्र₀ ज्ञात असेल, तर वनस्सारणानांतरच्यात्र या वत्रज्येिे मूल्य समी. ११२ (३) च्या साहाय्याने 
गवणतवसद्ध करता येते. वनस्सारणापूिी घन कणाांच्या दर एकाांक अिकाशागवणक बुडबुड्याांनी व्यापलेला 
अिकाश ह × र₀ इतका असतो. वनस्सारणामुळे तो िाढून हर₀ + ∆ र इतका होतो. बॉईलच्या वनयमाप्रमाणे 
पुढील समीकरण माांडता येते. 
 

ह· र₀ दिा₀ = (हर₀ + ∆ र) दिा 
 
म्हणून— 
 

∆ र = र₀ ह· दिा₀ – दिा [३] दिा 
 

वनस्सारणाच्या वक्रयेत, घनकणाांच्या दर एकाांक अिकाशागवणक बाहेर पडणारे एकूण पाणी 
पुढीलप्रमाणे असते : 
 

र॰ – र₁ + ∆ र 
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िायूिे बुडबुडे नसलेल्या, विक्कण मृवत्तकेतून कायथसाधक प्रवतबलात झालेल्या  या िाढीमुळे घन 
कणाांच्या दर एकाांक अिकाशागवणक बाहेर पडणारे पाणी र₀ – र₁ = अदद इतके असते. बुडबुड्याांनी 
युक्त असलेल्या मृवत्तकेच्या बाबतीत मात्र तें पढुीलप्रमाणे असते. 
 

 
 
येरे् 
 

 
[४] 

 
या पवरस्स्र्तीतील अिकाश-क्षय गुणाांक (समीकरण ९८ (५)) पुढीलप्रमाणे आहे. 

 

 

[५] 

 
म्हणून िायुयुक्त बुडबुडे असलेल्या, विक्कण मृवत्तकेिा दृढीभिनिगे समी. १०१ (३ आ) मध्ये पद 

ऐिजी प’द वनयुक्त करून ठरविता येतो. समीकरण १०१ (३ आ) च्या साहाय्याने कालगुणकािी व्याख्या 
करता येते. त्यािरून आपल्याला खाली वदलेले मूल्य वमळते : 
 

स’ = झ ळ [६] घजप’दड² 
 

वििरणासाठी घेतलेल्या या उदाहरणामध्ये समीकरण ५ मधील  िे मूल्य घजड इतके आहे 
आवण ∆ र िे मूल्य समीकरण ३ िरून वमळते. समीकरण ५ आवण ६ याांनी व्यक्त होणारा सांबांध बघता, 
सूक्ष्मकणयुक्त आवण व्यिहारतः अदमनीय वनके्षपाांिे वनस्सारण अवत दमनशील वनके्षपाइतकेि सािकाशपणे 
िालू राहील. अर्ातत्यासाठी त्यातील पोकळीिा काही भाग िायुयुक्त असला पावहजे. अशा वनके्षपािा 
दशथनी दमनगुणाांक विक्कण मृवत्तकेच्या अ’द (समीकरण ४) या गुणाांकाइतकाि असतो. 
 

अ’द = अद + ∆ र  

  
 

पवर॰ १०५ मध्ये असे दाखविले आहे की, िायुयुक्त बुडबडु्याांिे विक्कण मृवत्तकेतील अस्स्तत्ि वतच्या 
दृढीभिनािा िगे िाढविते, तर येरे् केलेल्या विश्लेिणानुसार असे वदसून येते की, िायूच्या अस्स्तत्िािा 
वनस्सारणाच्या िगेािर होणारा पवरणाम नेमका उलटा असतो. 
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११९. कूपाच्या बभिीिून होिारे आदिय, णचक्कि मृणिकेचे णनस्सारि : 
जलदृष्ट्या स्र्ैवतक समतोलाच्या अिस्रे्त असलेल्या विक्कण मृवत्तकेच्या र्रािा छेद आकृती ९९ मध्ये 
दाखविला आहे. त्यातील पाण्यािी पातळी र्राच्या पृष्ठाशी आहे, असे गृहीत धरले आहे. 
 

अशा र्रात कूप खोदला असता, त्याच्या लगतच्या मृवत्तकेतील एकूण प्रवतबलात बदल होतो ि 
त्यामुळे प्रवतबल-शवैर्ल्य वनमाण झालेल्या या भागाकडे पाण्यािे स्र्लाांतर घडून येते. कूपाच्या रोखाने 
जलीय प्रक्रमही प्रस्र्ावपत होतो आवण एखाद्या विवहरीकडे आजूबाजूच्या िालुकेतून होणाऱ्या 
प्रिाहासारखा, गुरुत्िानुसारी प्रिाह या कूपाच्या वदशनेे वनमाण होतो. या दुहेरी प्रवक्रयेिे प्राकृवतक स्िरूप 
जाणनू घेण्यासाठी आपण या दोन्ही घटकाांिा स्ितांत्रपणे वििार करू. पवहला घटक िगेळा करण्यासाठी 
आपण असे गृहीत धरू की, कूपािा तळ आवण कभत याांिर एक जलाभेद्य अस्तर लािलेले आहे 
आवणखोदाईनांतर लगेि हा कूप पाण्याने पूणथपणे भरला आहे. असे केले असता, कूपाकडे पाण्यािे 
गुरुत्िानुसारी वनस्सारण होणार नाही आवण कूप खोदण्यािा पवरणाम विक्कण मृवत्तकेतील प्रवतबल-
पवरस्स्र्ती बदलण्यापुरताि मयावदत केल्यासारखे होईल. ख खोलीिर, कूपखननापूिी उदासीन प्रवतबल 
घजख, कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबल ख घ’ (घ’ = मृवत्तकेिी वनमवित घनता) आवण एकूण लांबवदक् 
प्रवतबल खघ (घ = मृत्कण + पाणी या दोहोंसवहत मोजलेली घनता) अशी पवरस्स्र्ती होती. हीं प्रारांभीिी 
प्रवतबले आकृती ९९ मध्ये तदनुिांवगक उांिीिर काढलेल्या आडव्या रेिाांनी दाखविली आहेत. खननापूिीिे 
आडव्या छेदािर येणारे लां बवदक् प्रवतबल, विक्कण मृवत्तका पाश्वीय बद्धतेविना पेलू शकेल त्यापेक्षा पुष्ट्कळि 
अवधक आहे. अर्ाति कूपखननािा पवरणाम म्हणनू मवृत्तकेत कूपाच्या वदशनेे नम्य विसपथण घडून येते. 
प्रवतबलपवरस्स्र्ती नम्य समतोलास आिश्यक असलेल्या लक्षणाांना सांिादी होईपयंत हें विसपथण िालू 
राहते. प्रवतबल-शवैर्ल्यािी ही प्रवकया—वजला पूिी कां कण-वक्रया असे म्हटलेले आहे (पवर. ७४)–िालू 
असताना, आडव्या छेदािर वठकवठकाणी एकूण लांबवदक् प्रवतबलािे मूल्य मूळ मूल्याइतके न राहता, आख 
या आलेखाच्या (आकृती ९९) कोटींनी दाखविलेल्या मूल्याांइतके होते (आकृती ६१ आ सुद्धा पाहा). अ 
विभागामध्ये हीं प्रवतबले आरांभीच्या घख या एकूण प्रवतबलापेक्षा कमी असतात आवण ब विभागामध्ये अवधक 
असतात. तर्ावप रांध्राांकािे मलू्य बदलल्याविना विक्कण मृवत्तकेतील कायथसाधक दाब फारसे बदलत नाहीत. 
म्हणून कूपाच्या खोदाईनांतर लगेि होणारा प्रवतबलाांतील बदल (आकृती ९९ मधील रेखाांवकत के्षत्राने 
दाखविलेला) हा केिळ उदासीन प्रवतबलाांतील बदल असतो; अ विभागाकडे उदासीन प्रवतबल कमी 
झालेले असते आवण ब मध्ये तें िाढलेले असते. तिन्य जलीय दाब-प्रक्रम ब विभागातून अ कडे पाण्यािे 
स्र्लाांतर घडविण्यास कारणीभतू होतो. म्हणनू ब विभागात मवृत्तकेिे दृढीभिन होते, तर अ मध्ये स्फायन 
होते. विक्कण मवृत्तकेतील पाणी या बदललेल्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीशी अनुरूप होईपयंत ही प्रवक्रया िालू 
राहते. शिेटी उदासीन प्रवतबल कूपखननापूिी वजतके होते वततकेि, म्हणजे घजख इतके होते आवण ख 
खोलीिर कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबले आअां आलेखाच्या कोटींइतकी होतात (आकृती ९९). हा आलेख 
आख आलेखाच्या खाली खघज इतक्या अांतरािर आहे. 
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आकृिी ९९ : जलाभेद्य अस्तर असलेल्या कूपाभोितीच्या आदशथ, विक्कण मृवत्तकेतील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती. 
खोदाई िालू असताना वनमाण होणाऱ्या प्रवतबल-वशवर्लतेमुळे रांध्रस्र् जलदाबात पडणारा तात्पुरता फरक 

उजव्या बाजूच्या रेखाांवकत के्षत्राने दाखविला आहे. 
 

या वठकाणी हें कटाक्षाने साांवगतले पावहजे की, अ विभागामधील स्फायन, कूपािी कभत आवण तळ 
जलाभेद्य अस्तराने झाकलेले आहे असे गृहीत धरले तरी घडून येते. ह्या िस्तुस्स्र्तीमुळे कूपातील ककिा 
भयुारातील विक्कण मृवत्तकेिे स्फायन िातािरणातील ओलािा शोिल्यामुळेि केिळ होते, या बऱ्याि 
प्रमाणािर अस्स्तत्िात असलेल्या मतातील भ्रामकपणा स्पष्ट होईल. 
 

कूपाला जलाभेद्य अस्तर लािलेले नसेल आवण त्यात पाणी साठू वदलेले नसेल, तर 
पृष्ठभागापासून ख खोलीिर, कूपाच्या कभतीिरील कोणत्याही वठकाणिे दाबसांवित शून्याहून अवधक असू 
शकणार नाही. तर्ावप अल्पकाळापुरते तें ऋण असू शकेल. याउलट, त्याि खोलीिर, परांतु कूपापासून 
बऱ्याि अांतरािर हें दाबसांवित ख इतके असते. म्हणनू कूप खोदल्यामुळे पाण्यामध्ये कूपाच्या वदशनेे 
वनस्सावरत होण्यािी प्रिृत्ती वनमाण होते. परांतु अ विभागातील विक्कण मवृत्तकेत जोपयंत स्फायनािी प्रिृत्ती 
असते, तोपयंत पाण्यािा एक र्ेंबही बाहेर पडू शकत नाही; कारण कूपाकडे िाहत येणारे सिथ पाणी या 
स्फायनविभागात धरून ठेिले जाते. विक्कण मवृत्तकेतील ओलािा बदललेल्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीशी 
अनुरूप होईपयंत कूपाकडे पाणी िाहण्यास प्रारांभ होऊि शकत नाही. वनस्सारणाच्या िारे कूपामध्ये जाऊन 
पडणाऱ्या पाण्यामुळे होणारी मृवत्तकेच्या जलमानातील घट वतच्यािर पाऊस पडून भरून वनघाली, तरि 
कूपािे अस्स्तत्ि, त्याच्याकडे वत्रज्यावदक् पद्धतीच्या सातत्याने िाहणाऱ्या प्रिाहाला कारणीभतू होऊ 
शकते. कूपकभतीिरील कोणत्याही वठकाणिे दाबसांवित शून्य राहते. प्रत्यक्षात पाणी विक्कण मृवत्तकेतून 
बाहेर पडून कूपाकडे िाहू लागणे असांभिनीय असते. कारण कूपाकडे गुरुत्िाकिथणानुसार वनस्सावरत 
होणाऱ्या पाण्यापेक्षा बाष्ट्पीभिनाने उडून जाणाऱ्या पाण्यािे प्रमाणि अवधक असण्यािा सांभि असतो. 
विक्कण मवृत्तकेतील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर बाष्ट्पीभिनािा जो प्रभाि पडतो, त्यािी ििा पवर. १२१ मध्ये 
केली जाईल. 
 

समाांग विक्कण मृवत्तकेच्या र्रात भयुार खोदले असता, त्याच्या भोितीही लक्षणीय प्रमाणात 
प्रवतबल-शवैर्ल्य घडून येते आवण त्यािबरोबर लाांब अांतरािरील प्रवतबलात िाढ होते (आकृती ५७ इ 
पाहा). तेव्हा भयुाराच्या खोदाईच्या िळेीही त्याच्या पवरसरातील मवृत्तकेिे स्फायन झालेि पावहजे. मग 
िातािरणातील ओलािा मवृत्तकेमध्ये शोिला जािो अगर न जािो. कूपाच्या पवरसरात असलेल्या विक्कण 
मृवत्तकेच्या स्फायनािा िगे समी. १०६ (४) िा अिलांब करून ठरविता येतो. त्यासाठी पाण्यािा प्रिाह 
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वक्षवतजसमाांतर पातळ्याांत होतो आवण वत्रज्यावदक् आवण पवरघस्र् लां बरूप प्रवतबले हीं प्रधान प्रवतबले 
असतात, या सुकरतादायी गृहीताांिा अिलांब करािा लागतो. 
 
१२०. आदिय, णचक्कि मृणिकेच्या भरािाि दु्रि णरक्िनानंिर होिारे णनस्सारि : 
आदशथ, विक्कण मृवत्तकेच्या भरािािा छेद आकृती १०० अ मध्ये दाखविला आहे. मवृत्तकेिी घनता घ आहे 
आवण वनमवित घनता घ’आहे. भरािािी उांिी च असून ती केशाकिथणजन्य ऊध्िथगमनापेक्षा कमी आहे. 
भराि जलाभेद्य तळािर आधावरत आहे आवण त्याच्या दोन्ही बाजूांस जिळजिळ माथ्यापयंत पाणी आहे. 
विक्कण मृवत्तका स्र्वैतक जलीय समतोलाच्या अिस्रे्त आहे असे गृहीत धरले आहे. त्यामुळे भरािात 
कोणत्याही वठकाणी ठेिलेल्या जलस्तांभमावपकेतील पाणी जलाशयातील पातळीपयंति िढेल. 
जलाशयातील पाण्यािी पातळी दु्रतगतीने तळापयंत उतरविली, तर भरािाच्या उतारािरील प्रत्येक 
वठकाणिे दाब-सांवित तात्परुते शून्य होते. कालाांतराने विक्कण मृवत्तकेतील पाण्यािा अांश निीन जलीय 
सीमा-लक्षणाांशी अनुरूप अिस्रे्ला येतो.तर्ावप दु्रत वरक्तनानांतर लगेि येणाऱ्या पवरस्स्र्तीिा वििार 
केला, तर व्यिहारतः पाण्यािा अांश वरक्तनापूिी होता तसाि असतो. 
 

या पवरस्स्र्तीिा भरािात वरक्तनानांतर लगेि वनमाण होणाऱ्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर पडणारा 
प्रभाि जाणून घेण्यासाठी, आपण भरािाच्या तळापासून ख उांिीिर एक आडिा छेद घेऊ ि त्यािरील 
प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिा अभ्यास करू. भरािात वरक्तनापूिी असणारे प्रवतबल-वितरण आकृती १०० अ च्या 
डािीकडील भागात स्रू्लमानाने दाखविले आहे. छेदािर येणारी उज+ ಲೆ हीं एकूण लां बवदक् प्रवतबले 
स्रू्लमानाने यय₁ज₁ अ₁या रेिेच्या कोटींिरून आवण ಲೆ हीं कायथसाधक प्रवतबले यजअ या रेिेच्या 
कोटींिरून वमळतात. या रेिाांच्या कोटींिी मूल्ये लांबवदक् प्रवतबलास पाण्याच्या घज या घनतेने भागून प्राप्त 
होतात. एकूण लांबवदक् प्रवतबलािी वरक्तनामुळे घटणारी मूल्ये उजिीकडील थस₁ अ₁ या रेिेिरून 
वमळतात. अद्यावप मृवत्तकेतील पाण्यािा अांश बदललेला नाही. तेव्हा भरािातील मृवत्तका, जर 
पाश्वीयदृष्ट्या बद्ध असेल, तर कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबलेही न बदलता तशीि राहतील आवण आडव्या 
छेदािरील ठ या कोणत्याही वठकाणी उज हें उदासीन प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असेल. 
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आकृिी १००. (अ) डािी बाजू : पूणथतया वनमवित विक्कण मृवत्तकेच्या भरािातून घेतलेल्या वक्षवतजसमाांतर 
छेदािरील कायथसाधक आवण उदासीन दाबाांिे आसन्नमानािे वितरण. उजिी बाजू : दु्रत वरक्तनानांतर 
लगेि वमळणारे तेि दाब (आ ते ई) काळ = ॰, ळ आवण ∞ असताना वमळणारी जलीय पवरस्स्र्ती; डाव्या 

बाजूच्या रेिा सममूल्य, स्र्ैवतक जलदाबाांच्या आहेत आवण उजव्या बाजूच्या सममूल्य, उदासीन 
प्रवतबलाांच्या आहेत. 

 
उज = घज (ख₁ – ख) 

 
ख₁ – ख हें दाब-सांवित आहे आवण भरािाच्या तळकबदूच्या सांदभात मोजलेले स्रै्वतक सांवित 

पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

च₁ = ख₁ 
 
ठ मधून जाणाऱ्या उभ्या रेिेिर प्रत्येक वठकाणी हेंि सांवित असते. आकृती १०० आ च्या उजिीकडील 
भागात वरक्तनानांतर लगेि येणाऱ्या पवरस्स्र्तीतील सम-उदासीन प्रवतबल रेिा आवण डाव्या भागात सम-
सांवित रेिा दाखविल्या आहेत. 
 

प्रत्यक्षात भराि पाश्वीय दृष्ट्या बद्ध नसतो. पवरणामी वरक्तनामुळे केिळ आडव्या छेदाांिरील एकूण 
लां बवदक् प्रवतबलेि बदलतात असे नव्हे, तर कातथवनक प्रवतबलेही बदलतात. हा बदल मृवत्तकेतील जलाांश 
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तोि राहून होणाऱ्या कायथसाधक प्रधान प्रवतबलाांतील बदलाला कारणीभतू होतो आवण हा दुसरा बदल, 
त्याच्या परीने उदासीन प्रवतबलात आणखी एक बदल घडिनू आणतो जो धन ककिा ऋण कसाही असू 
शकतो. प्रवतबल आवण मृवत्तकेत होणारा अिकाश-बदल याांतील सांबांधािर हा बदल अिलांबून असतो. 
अद्याप त्यािे गवणत माांडता आलेले नाही. तेव्हा आकृती १०० आ मध्ये दाखविलेली प्रवतबल-पवरस्स्र्ती 
स्रू्लमानाने अिकू आहे असे फार तर म्हणता येईल. 
 

यानांतरच्या वनस्सारण-प्रवक्रयेत मृवत्तकेमध्ये केशाकिथणजन्य सांपूणथ सांपृक्तीिी अिस्र्ा येते आवण 
भरािातून बाहेर पडणारे एकूण पाणी दृढीभिनजन्य एकूण अिकाशक्षयाइतके असते. ज्याअर्ी जलसांवित 
भरािाच्या मध्य भागापासून दोन्ही अांगास कमी होत जाते, त्याअर्ी अवतवरक्त झालेले पाणी आकृती १०० इ 
मध्ये दाखविल्याप्रमाणे उताराच्या नर या खालच्या भागाकडे वनस्सावरत होईल. ज्यातून स्त्राि बाहेर पडतो 
त्या के्षत्रात कोणत्याही वठकाणिे, भराितळाच्या सांदभात मोजलेले सांवित त्याच्या प्रारांभीच्या मूल्याइतकेि 
राहते. भरािाच्या मध्यभागात आवण माथ्याकडील भागात उदासीन प्रवतबल आवण तदनुिांवगक जलसांवित 
दोन्हीही कमी होत जातात. या काळातील समसांवित आवण सम-उदासीन प्रवतबल या आलेखाांिी 
समीकरणेकलनसमीकरण (१०६ (२)) च्या साहाय्याने वसद्ध करता येतात. परांतु स्क्लष्ट 
जलसीमालक्षणाांमुळे ती समस्या अद्याप सोडविलेली नाही. हे आलेख आकृती १०० इ मध्ये डाव्या बाजूस 
दाखविल्याप्रमाणे साधारणपणे असतील, असे ग्रांर्कत्यािे मत आहे. 
 

उताराच्या भर या िरच्या भागातील सांवित ऋण असते. कारण भर पासून नर कडे जाणाऱ्या 
पाण्याच्या प्रिाहाला पृष्ठीय ताणामुळे विरोध होतो. कालाांतराने–ज्यातून स्त्राि बाहेर पडतो त्या नर या 
के्षत्रािी व्याप्ती कमी कमी होऊन शनू्य होते. या अांवतम अिस्रे्त प्रत्येक जल-स्तांभमावपकेतील पाणी, 
भराि-तळाच्या पातळीशी असते आवण आकृती १०० ई मध्ये दाखविल्याप्रमाणे या पातळीच्या सांदभातील 
स्र्ैवतक जलसांवित शनू्य असते. 
 

भरािातील प्रत्येक वठकाणी अांवतम उदासीन प्रवतबल ऋण असते, त्यामुळे भरािाच्या 
दोन्ही बाजूांस पाणी येऊन भराि पुनः पाण्याखाली गेला म्हणजे विक्कणमवृत्तकेिे स्फायन होते. 
अधथ-उच्छोवित अिस्रे्त असणाऱ्या समाकिथणयुक्त मृवत्तकाांत बाांधलेल्या धरणातही अशीि 
पवरस्स्र्ती अस्स्तत्िात असते; कारण ही अिस्र्ा मवृत्तकेतील ऋण उदासीन प्रवतबलाशी वनगडीत 
आहे. जलाशय प्रर्मि भरत असेल, तर मृवत्तकेिे स्फायन होते. वतिे कातथवनक सामथ्यथ कमी होते 
आवण घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक कमी होतो. भरािाच्या जलाशयाकडील अांगाकडून या 
प्रवक्रयेस प्रारांभ होतो. 

 
१२१. उच्छोषिजन्य णनस्सारि : 
सांपृक्त, विक्कण मृवत्तकेिा एखादा नमुना उघड्यािर ठेिला असता, तो पृष्ठभागापासून अांतर्भागाकडे 
हळूहळू शुष्ट्क होत जातो, हा नेहमीिाि अनुभि आहे. या प्रवक्रयेत जेरे् बाष्ट्पीभिन होत असते, त्या 
पृष्ठभागाकडे अांतभागाकडून सतत पाण्यािा प्रिाह िालू राहतो. पृष्ठभागाजिळ मोजलेला स्त्राििगे 
बाष्ट्पीभिनाच्या गबा या िगेाइतका असतो. पृष्ठभागाच्या एकाांक के्षत्रातून, एकाांक काळात होणारे बाष्ट्पीभिन 
म्हणजे हा िगे होय. नमुन्यातील पाण्याच्या िजनामुळे वनमाण होणारे उदासीन प्रवतबल नगण्य असते. 
त्यामुळे हें पाणी जोिर समतोल अिस्रे्त असते, तोिर नमुन्यातील उदासीन प्रवतबल, सिथ वठकाणी 
एकतर जिळजिळ शून्य ककिा ऋण असते. तरीही बाष्ट्पीभिन होण्यासारखी पवरस्स्र्ती वनमाण झाली की, 
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नमुन्याच्या अांतर्भागातून पषृ्ठभागाकडे पाणी वनस्सावरत होते. जलीय प्रक्रमाच्या वनर्ममतीवशिाय हें शक्य 
नाही. अांतभागातील उदासीन प्रवतबल न िाढताही येरे् जलीय प्रक्रम प्रस्र्ावपत होतो. यािा अर्थ असा की, 
पृष्ठभागाजिळील उदासीन प्रवतबलात घट होते. बाह्य पवरस्स्र्तीत बदल झालेला नसताही, अशी घट 
घडिनू आणणारे एकि कारण आपल्याला माहीत आहे, तें म्हणजे पाण्यातील पृष्ठीय ताण हें होय. 
मृवत्तकेतील पोकळीमध्ये हििेा प्रिशे होण्यापूिीि पुढील बाष्ट्पीभिन आपण र्ाांबविले, तर त्या 
पवरस्स्र्तीतही मवृत्तका सांपृक्त अिस्रे्त असते. तर्ावप वतिा रांध्राांक प्रारांभीच्या रांध्राांकापेक्षा वकतीतरी कमी 
असतो; आवण तदनांतर जर हा नमुना पाण्यात बुडविला, तर तो फुलतो, म्हणजेि मृवत्तकेिे स्फायन होते. 
येरे् पाण्याच्या प्रिशेासाठी मृवत्तकेच्या अांतभागाकडे रोख असलेला जलीय प्रक्रम आिश्यक आहे. 
फुललेल्या नमुन्यािा पृष्ठभाग मुक्त पाण्याच्या प्रत्यक्ष सांपकात असल्यामुळे आपल्याला असे गृहीत धरणे 
भाग पडते की, मृवत्तकेच्या अांतभागातील पाणी ताणयुक्त अिस्रे्त असले पावहजे. 
 

अांशतः उच्छोवित झालेल्या विक्कण राशीतील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिी कल्पना येण्यासाठी आवण 
वतिा पृष्ठीय ताणाशी असलेला सांबांध जाणून घेण्यासाठी, आपण अवतशय दमनीय असलेल्या केशाकिथण-
नवलकाांच्या जुडग्यािर कारक होणाऱ्या बलाांिा वििार करू. या नवलकाांच्या वत्रज्याांिे मूल्य त्र असून 
आकृती १०१ अ आवण आ याांमध्ये दाखविल्याप्रमाणे त्या पाण्याने सांपूणथपणे भरलेल्या आहेत. पाण्याच्या 
िजनामुळे वनमाण होणारे दाब पृष्ठीय ताणामुळे वनर्ममलेल्या बलाांच्या तुलनेत नगण्य समजता येतील, तसेि 
नवलकाांच्या कभतीने व्यापलेले के्षत्र नवलकाांच्या छेदाच्या एकूण के्षत्राच्या तुलनेत नगण्य गृहीत धरता येईल. 
ಕया स्पशथकोनािे लघुतम मूल्य शून्य आहे. बाष्ट्पीभिनाला प्रारांभ होण्यापूिीिी नवलकाांिी पवरस्स्र्ती आकृती 
१०१ अ मध्ये दाखविली आहे. या अिस्रे्त जुडग्यातून घेतलेल्या छेदािरील एकूण लां बवदक् प्रवतबल 
व्यिहारतः शून्य आहे आवण कुां भपृष्ठाांिा स्पशथकोन ९०° आहे. जसजसे बाष्ट्पीभिन होऊ लागते तसससा 
पाण्यािा पृष्ठभाग नवलकाांच्या अांतभागाकडे ओढला जाऊ लागतो; पृष्ठीय ताणाच्या अस्स्तत्िामुळे पाण्यािा 
पृष्ठभागीय र्र नवलकाांच्या मुखाला विकटून राहू पाहतो ि त्यामुळे आत ओढले जाण्याच्या प्रिृत्तीला विरोध 
होतो. त्यामुळे जलपृष्ठािा आकार िाटीसारखा होतो. या आकारािी िक्रता जशी िाढत जाते, तसा पृष्ठीय 
ताणािा अक्षवदक् घटक िाढत जातो. आकृतीत तुटक बाणाने हा घटक दाखविला आहे. तो पाण्यामध्ये 
ताण आवण नवलकाांच्या कभतीिर तेिढ्याि तीव्रतेिा दाब वनमाण करतो. कुां भपृष्ठ वत्रज्येिे लघुतम मूल्य 
नवलकाांच्या वत्रज्येइतके असू शकते. या अिस्रे्त आरांभी ९०° मूल्य असलेल्या स्पशथकोनािे मूल्य शून्य होते. 
ಕ = ॰ असताना एका नवलकेतील पाण्यािर येणारा पृष्ठीय ताण २ π त्रतपृ इतका असतो. उज हें पाण्यातील 
ताण प्रवतबल पढुील समीकरणाने वमळते : 

 

 
आकृिी १०१ : (अ आवण आ) केशाकिथण-नवलकाांच्या उघड्या तोंडाजिळील पाण्यािे बाष्ट्पीभिन 

झाल्यामुळे वनमाण होणारे अक्षीय दमन (इ) हिनेे भरलेल्या केशाकिथण-नवलका पाण्यात बुडविल्या असता 
मध्य भागात येणारा ताण. 
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२ π त्रतपृकोज्याಕ + πत्र²उज = ॰ 
 
म्हणजेि 
 

उज = – २तपृ · कोज्याಕ [१] त्र 
 

हें मूल्य म्हणजे उपयुथक्त रिनेतील उदासीन प्रवतबल होय. नवलकाांतून घेतलेल्या प्रत्येक 
छेदािरील एकूण लां बवदक् प्रवतबल शून्य रावहले होते. तेव्हा कभतीिर कारक असणारे कायथसाधक प्रवतबल 
पुढीलप्रमाणे असले पावहजे : 
 

 = ॰ –उज = 
तप ृ कोज्याಕ [२] त्र 

 
नवलकाांच्या एकूण छेदाच्या दर एकाांक के्षत्रािर कारक असणाऱ्या  या मूल्यास केिाकषयि-दाब 
म्हणतात; कारण तो केशाकिथणामुळे वनमाण झालेला असतो. नवलकाांच्या कभती जर अवतशय दमनीय 
असतील, तर आकृती १०१ अ आवण आ याांमध्ये दाखविल्याप्रमाणे या केशाकिथण-दाबामुळे त्याांच्यामध्ये 
वदसून येण्याइतके ऱ्हस्ित्ि वनमाण होते. उपरोक्त समी. २ आवण समी. १०९ (१ अ) याांिा सांयोग करून 
आपल्याला पढुील समीकरण वमळते : 
 

द = घज.चके.कोज्या ಕ 
 
येरे् चके ही केशाकिथणािी उांिी आहे. 
 

वरकाम्या केशाकिथण-नवलकाांिा जुडगा जलपृष्ठापासून ख खोलीिर आडिा ठेिला, तर पृष्ठीय 
ताणामुळे नवलकाांमध्ये पाणी खेिले जाते आवण आकृती १०१ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे नवलकाांमध्ये राहून 
गेलेल्या हिलेा तें दाबते. पाण्यास हिकेडे ओढणाऱ्या पृष्ठीय ताणािे मलू्य, समीकरण २ िरून वमळते. 
पाण्यािा दाब घजख आवण बाहेरील हििेा दाब दह याांिी त्यात भर पडते. ಕ = ९०° असताना, उपरोक्त 
हितेील एकूण दाब पढुीलप्रमाणे असतो : 
 

दिा = घजख + दह + २तपृ = घज (ख + चके) + दह त्र 
 

समी. ११२ (२) मध्ये उज₀ = घजख वनयुक्त केले असता, हेंि समीकरण प्राप्त होऊ शकते. 
 

नवलकाांच्या जुडग्यातून घेतलेल्या उभ्या छेदाच्या एकाांक के्षत्रािरील, सरासरी लां बवदक् दाब त्या 
उांिीिरील पाण्याच्या दाबाइतका म्हणजेि घजख + दह इतका आहे. नवलकाांमध्ये असलेल्या हििेा दाब 
दिा इतका आहे. जुडग्याच्या एकूण के्षत्राच्या मानाने नवलकाांच्या कभतींिे अवतशय लहान आहे, असे गृहीत 
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धरले होते. तेव्हा समतोल साधण्यासाठी जुडग्याच्या छेदाच्या एकाांक के्षत्रातील कभतींिरील प्रवतबल 
पुढीलप्रमाणे असले पावहजे : 
 

 = घजख + दह– दिा = 
२तपृ = घजचके त्र 

 
हें ताण प्रवतबल आहे. कभती दुबथल असतील, तर या ताणामुळे त्याांिा उच्छेद होऊ शकतो. 
 

प्रत्येक मृवत्तकेमध्ये—त्याांत विक्कण मवृत्तकाही आली—केशाकिथणगुणी नवलकाांिा व्यहू असतो असे 
मानता येईल. नमुन्याच्या पृष्ठभागाशी येणाऱ्या त्याांच्या मुखाांिारे त्या बाहेरील िातािरणाशी सांपकथ  साधतात. 
या केशाकिथणगुणी नवलका पाण्याने भरलेल्या असतील, तर बाष्ट्पीभिनामुळे त्या मृवत्तकेत आकृती १०१ अ 
आवण आ याांमध्ये दाखविलेले प्राकृवतक पवरणाम वनमाण झालेि पावहजेत. म्हणजेि पाण्यातील ताण-
प्रवतबलाांिा उद्भि आवण केशाकिथणजन्य दाबामुळे होणारे सांकोिन या गोष्टीही घडल्या पावहजेत. त्यानांतर 
ती मृवत्तका पाण्यात बुडविली, तर ती फुलेल. 
 

केशाकिथण-दाब आवण स्फायन याांिे िरील िणथन ज्या गृहीतािर आधावरत आहे, तें असे 
की, मृवत्तकेत पाणी येणे ककिा बाहेर पडणे या वक्रया केिळ मृवत्तकेतील जलीय प्रक्रमाच्या 
अस्स्तत्िामुळे होतात आवण या प्रक्रमािी वनर्ममती बलात्मक असते. स्फायनाविियीिी ही िैज्ञावनक 
कल्पना आहे. अपिादात्मक रीत्या सूक्ष्मकण असलेल्या मृवत्तकाांत—उदाहरणार्थ, 
िेंटोनाइटमध्ये—या स्फायनािे स्िरूप एखाद्या घन पदार्ात अवभसरणाने पाणी वशरािे, तसे 
असते. िैज्ञावनक कारणामुळे होणारे स्फायन आवण अवभसरणामुळे होणारे स्फायन याांतील सांबांध 
व्यािहावरक मृवत्तका-बलविज्ञानाच्या ग्रांर्ात िर्मिला जाईल. दृढीभिनािी आवण अवभसरणािी 
मूलभतू समीकरणे सारखीि आहेत. त्यामुळे प्रत्ययास येणारी उपयुथक्त घटना या दोहोंपैकी 
कोणत्याही कारणामुळे झाली आहे असे मानले, तरी वबघडत नाही. 

 
मृवत्तकेतील केशाकिथण-दाबािे हें महत्तम मूल्य वतच्यातील पाण्यात उद्भि ूशकणाऱ्या उमृ या 

महत्तम ताणाइतके असते. हा ताण पुढीलप्रमाणे असतो : 
 

उमृ = – घज· चके = –  
 

येरे् चके ही केशाकिथणािी उांिी आहे (पवर. १०९ आवण ११० पाहा). पाण्यातील उदासीन 
प्रवतबलािे मूल्य उमृ इतके होताक्षणीि त्यानांतर होणाऱ्या बाष्ट्पीभिनाने पाण्यािा पृष्ठभाग मवृत्तकेच्या 
अांतभागाकडे माघार घेतो; परांतु पाण्यातील प्रवतबलािे उमृ हें मूल्य कायम राहते. 
 

विक्कण र्र शुष्ट्क होऊन घडणाऱ्या दृढीभिनािा िगे अनुमानण्यािी आिश्यकता व्यिहारात 
प्रसांगविशिेी भासते. उच्छोिण पुरे झाल्यानांतर विक्कण मवृत्तकेतील उदासीन प्रवतबल सगळीकडे उमृ = – 
घज· चके (समी. ३) इतके असते. बाष्ट्पीभिनाने उडून जाणाऱ्या पाण्याने िजन, मृवत्तकेच्या एकूण िजनाच्या 
तुलनेत अल्प असल्यामुळे मृवत्तकेतील आडव्या छेदािरील एकूण लांबवदक् प्रवतबलािे मूल्य व्यिहारतः 
स्स्र्र राहते. म्हणून शुष्ट्क होण्याच्या प्रवक्रयेमध्ये कायथसाधक उभे प्रवतबल दमृ = – उमृ इतके िाढते असे 
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म्हटले पावहजे. हाि अांवतम पवरणाम दर एकाांक के्षत्री दमृ = घज·चके एिढा भार ठेिनू केलेल्या 
दृढीभिनानेही साधता येतो. आकृती ८२ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे मवृत्तकेखाली जलाभेद्य तळ असेल, तर 
बाष्ट्पीभिन आवण दृढीभिन या दोन्ही प्रवक्रयाांमध्ये अवतवरक्त पाणी ऊध्िथमुख वदशनेे बाहेर पडते. तर्ावप 
दोन्ही प्रवक्रयाांिा पवरणाम सारखाि असला, तरी सीमालक्षणे वभन्न असल्यामुळे दृढीभिनािा िगे वनयांवत्रत 
करणारे वनयम िगेळे असतात. या फरकािी कल्पना येण्यासाठी आकृती ८२ प्रमाणे एक विक्कण र्र 
(आकृती १०२ अ) वििारार्थ घेऊ आवण वक्षवतजाशी ४५° िा कोन करणाऱ्या एस या पृष्ठािरील प्रवतबल-
पवरस्स्र्तीस लागू पडणारे सांवितवित्र काढू. एत च्या िरील भागात काढलेले तुटक आलेख म्हणजे दमृ या 
एकाांक के्षत्रस्र् मूल्याच्या भाराखाली होणाऱ्या दृढीभिनाच्या एककालीन रेिा आहेत आवण त्या आकृती ८२ 
मध्ये दाखविलेल्या तसल्याि रेिाांसारख्या आहेत. ळ’ या कोणत्याही समयी एस या पृष्ठािरील ठ येरे् 
लािलेल्या मावपकेमध्ये थ’कबदूच्या पातळीपयंत पाणी असते ठ मधून जाणारी उभी रेिा आवण ळ’क्षणािी 
एककालीन रेिा याांिा छेदनकबदू म्हणजे थ’होय. ळ’क्षणािा जलीय प्रक्रम एककालीन रेिेच्या थ’येर्ील 
उतारा इतका असतो. डािीकडे उतरणारा उतार म्हणजे ऊध्िथवदशकेडे रोख असलेला प्रक्रम होय. 
पृष्ठभागाजिळ म्हणजे ए या कबदूजिळ दाबसांवितािी पातळी कायम पृष्ठभागाशीि राहते. पृष्ठभागाजिळील 
म हा जलीय प्रक्रम एकसारखा कमी होत जाऊन शिेटी शून्य होतो. म्हणून स्त्राििगे, 
 

ग = मझ 
 
हाही कमी होतो आवण शून्य मूल्याप्रत जातो. 
 

दृढीभिन जर उच्छोिणामुळे झाले असेल, तर एत या रेिेने एककालीन आवदरेिा आवण पल या 
रेिेने एककालीन अांवतम रेिा दाखविली जाते. ळ ह्या कोणत्याही क्षणािे अवतवरक्त स्र्ैवतक दाब हि े
असल्यास, त्यािळेिी एककालीन रेिा आवण लप ही अांवतम रेिा याांमधील अांतरास पाण्याच्या घनतेने गुणले 
पावहजे. बाष्ट्पीभिनामुळे जसे अवधकावधक पाणी उडून जाते, तसा पृष्ठभागाजिळ असलेल्या रांध्राांतील 
पाण्यािर येणारा ताण िाढत जातो. म्हणून पृष्ठभागाशी असलेले सांवित दाखविणाऱ्या एककालीन रेिाांिे 
डाव्या बाजूिे फ हें टोक (आकृती १०२ अ) हळूहळू ए या त्याच्या मूळ स्र्ानापासून प या अांवतम स्र्ानाकडे 
सरकते आवण तेरे् ळए या समयी पोिते. या कालािधीतील कोणत्याही क्षणी, एककालीन रेिाांच्या फ या 
डाव्या टोकािा म₀ हा उतार गबा या बाष्ट्पीभिनाच्या िगेाने वनवित होतो. प्रारांभक्षण ते ळए या कालािधीत 
होणारी प्रवक्रया म्हणजे उच्छोिणजन्य दृढीभिनातील पवहला टप्पा होय. ह्याि कालािधीत आकृतीतील 
सिथ तुटक एककालीन रेिा ए मधून जातात. त्यामुळे उच्छोिणजन्य दृढीभिनािा पवहला टप्पा आवण दमृ या 
भाराखाली होणारे दृढीभिन याांत साम्य नसते. 
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आकृिी १०२ : (अ) पृष्ठभागातून बाष्ट्पीभिन झाल्यामुळे होणारे विक्कण र्रािे दृढीभिन. (आ) अांशतः 

उच्छोवित विक्कण र्रािर पाणी आले असता होणारे स्फायन. 
 

मृवत्तकेतील रांध्राांिे स्िरूप आवण आकारमान याांना सुसांगत असे महत्तम प्रवतबल पाण्यामध्ये 
येताक्षणीि दुसऱ्या टप्प्यास प्रारांभ होतो. हें मूल्य उमृ = – घजचके (समी. ३) इतके असते. दुसऱ्या टप्प्यात 
पृष्ठभागाजिळील पाण्यातील प्रवतबल स्स्र्रमूल्य राहते. तर्ावप बाहेर पडणारे पाणी कमी होत जाते. या 
अिस्रे्मध्ये एककालीन रेिा पल या अांवतम रेिेच्या प या डाव्या टोकातून जातात आवण उजव्या टोकाजिळ 
त्याांिा उतार शनू्य असतो. म्हणून या अिस्रे्तील सलग एककालीन रेिाांच्या बाबतीतील सीमा-लक्षणे 
आवण तुटक रेिाांच्या बाबतीतील सीमा-लक्षणे सारखीि असतात. 
 

पवहल्या टप्प्यातील दृढीभिनाच्या िगेािे गवणत माांडण्यासाठी बाष्ट्पीभिनािा िगे माहीत असला 
पावहजे. इतर सिथ गोष्टी समान असतील, तर पाण्यातील िाढत्या ताणानुसार बाष्ट्पीभिनािा िगे कमी होत 
जातो. तर्ावप गवणताच्या सोईसाठी आपण बाष्ट्पीभिनािा िगे या अिस्रे्त स्स्र्रमूल्य राहतो आवण त्यािे 
मूल्य गबा असते असे गृहीत धरू. बाष्ट्पीभिनािा िगे स्स्र्रमूल्य मानला म्हणजे पृष्ठभागातून बाहेर पडणाऱ्या 
स्त्रािािा िगे आवण पृष्ठभागाशी असणारा जलीय प्रक्रम हेही स्स्र्रमूल्य मानाि े लागतात. ही पवरस्स्र्ती 
पुढील समीकरणाने व्यक्त होते. 
 

गबा = झम₀ 
 
येरे् म₀ हा पृष्ठभागाशी असणारा जलीय प्रक्रम आहे. त्यािे मूल्य पुढीलप्रमाणेही माांडता येईल. 
 

म₀ = गबा = – १ · ∂उ [४] झ घज ∂ख 
 
एककालीन रेिाांच्या डाव्या टोकाांच्या उतारािे मूल्यही हेंि आहे आवण तेंही स्स्र्र आहे. ही पवरस्स्र्ती ळए 
ह्या क्षणापयंत वटकून राहते. यािळेी एककालीन रेिाांिे डाि े टोक प या कबदूजिळ येते आवण त्यािळेी 
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उदासीन दाब उमृ = – घजचके असतो. या क्षणापयंत उच्छोिणाच्या प्रवक्रयेिी सीमा-लक्षणे खालील प्रमाणे 
असतात. 
 

ळ = ॰आवण ॰ ⪙ ख⪙ ड उ = घजचके   
॰ ⪙ळ ⪙ ळएआवण ख =ड ∂उ = – घज गबा  ∂ख झ 
॰ ⪙ळ ⪙ ळएआवण ख = ॰ ∂उ = ॰  

  ∂ख  
ळ = ळएआवण ख = ड उ = ॰   

 
ळए या क्षणानांतर (दुसरा टप्पा) चके हें दाबसांवित स्स्र्र-मूल्य राहते; परांतु पृष्ठभागाशी येणारे पाणी 

कमी होत जाऊन शिेटी शून्य होते. अर्ाति जोपयंत पाण्यािी पातळी मृवत्तकेच्या पृष्ठभागाजिळ असते, 
तोपयंत तेरे् येणारे पाणी बाष्ट्पीभिनाने उडून जाणाऱ्या पाण्यापेक्षा कमी असते. नांतर बाष्ट्पीभिनािे पृष्ठ 
मृवत्तकेच्या अांतभागाकडे ओढले जाते. मृवत्तकेिा पृष्ठभाग आवण बाष्ट्पीभिनािे पृष्ठ या दोन पृष्ठाांतील अांतर 
जसे िाढत जाते, तसा बाष्ट्पीभिनािा िगे त्िरेने कमी होतो. म्हणनू बाष्ट्पीभिनामुळे उडून जाणारे पाणी 
आवण त्यासाठी कमी होत जाणारा आतला पुरिठा याांमध्ये समतोल राखण्यासाठी पृष्ठभागािी खालच्या 
वदशनेे र्ोडी हालिाल झाली तरी पुरेशी असते. 
 

दुसऱ्या अिस्रे्तील एककालीन रेिा प या कबदूतून जातात, कारण पृष्ठभागाशी (ए कबदू) असणाऱ्या 
उ या अवतवरक्त स्र्वैतक जलदाबािे मूल्य या अिस्रे्च्या आरांभीि त्याच्या अांवतम शनू्य मूल्याप्रत आलेले 
असते. ळ = ∞ या क्षणी एककालीन रेिा आवण पल ही आडिी रेिा एकि होतात. म्हणून ळए ते ळ = ∞ या 
कालािधीत एककालीन रेिाांिा प येर्ील उतार कमी होत जाऊन शिेटी शनू्य होतो. उच्छोिणाच्या या 
दुसऱ्या टप्प्यािी सीमा-लक्षणे पुढीलप्रमाणे असतात. 
 

ळए⪙ ळ ⪙ ∞ आवण ख = ड उ = ॰ 
ळए⪙ ळ ⪙ ∞ आवण ख = ॰ ∂उ = ॰    ∂ख 

ळ = ∞ आवण ॰ ⪙ ख⪙ ड उ = ॰ 
 
या दुसऱ्या टप्प्यातील एककालीन रेिा आकृती १०२ अ मधील तुटक रेिाांनी दाखविलेल्या एककालीन 
रेिाांसारख्या असतात; कारण या दोन्ही उदाहरणाांतील सीमा-लक्षणे सारखीि आहेत. 
 

दृढीभिनािा िगे कलनसमीकरण ९९ (८) ने ठरविता येतो. ड = ∞ साठी हा िगे गवणतवसद्ध 
करण्यािी समस्या आसन्नमान पद्धतीने सोडिनू पढुील फवलते वमळाली आहेत (टेरेझागी आवण फ्रोहवलश 
१९३६) ळ = ॰ ते 
 

zळए = π  १  ( झदमृ ) ² [५] ४  दृ  घजगबा 
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या काळातील उच्छोिणजन्य, दृश्य दृढीभिन र्रातील िरच्या भागापुरते मयावदत असते. येरे् दृ हा 
दृढीभिन-गुणाांक आहे (समीकरण ९९ (७)) · ळ > ळए अशा कोणत्याही क्षणी या दृढीभतू कििािी जाडी 
पुढील समीकरणाने ठरविता येते : 
 

ड₁ = २√३दृळ [६] 
 
ळ = ळए असल्यास ड₁ िे मूल्य पुढीलप्रमाणे असते : 
 

डए = झदमृ √३π [७] घजगबा 
 

र्रािी ड ही जाडी, जर डए हून अवधक असेल, तर िरील समीकरणे अशा र्रासही लागू पडतात. 
दोन्हीपैकी कोणत्याही उदाहरणात ळए या क्षणािी एककालीन रेिा पवरिलयाकृती असते. या पवरिलयािा 
वशरोकबदू एत रेिेिर ए पासून डए अांतरािर असतो (आ. १०२ अ). ळ < ळए अशा कोणत्याही क्षणी 
पृष्ठभागािरील उदासीन प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते : 
 

उज = २घज गबा √ ळदृ  
झ π  

 
ळ = ळए या क्षणी दृढीभिनमान पुढीलप्रमाणे असते : 

 

ढए = डए [८] ३ड 
 

भाराखालील दृढीभिनाच्या प्रवक्रयेत (तुटक एककालीन रेिाांनी दाखविलेल्या) हेंि 
दृढीभिनमान ळ’ए समयी प्राप्त होते. विक्कण मृवत्तकेच्या एका र्रामध्ये उच्छोिणाच्या प्रवक्रयेस 
प्रारांभ होऊन ळए – ळ’ए इतका काळ लोटल्यानांतर त्याि मवृत्तकेच्या तसल्याि दुसऱ्या र्राच्या 
पृष्ठभागािर दमृ = घजचके एिढा भार लािला, तर ळए समयानांतर कालगुणक आवण दृढीभिनमान 
याांतील सांबांध या दोन्ही प्रवक्रयाांत सारखाि असतो. आकृती १०२ अ मध्ये ळ>ळए या क्षणािी सलग 
एककालीन रेिा वमळिाियािी असेल, तर भार लािल्यानांतर ळ = ळ – ळए + ळ’ए या क्षणािी 
तुटक एककालीन रेिा काढली पावहजे, ि ती अधस वदशनेे आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे चके इतक्या 
अांतरापयंत सरकविली पावहजे. 

 
पत₁ (आ. १०२ अ) या एककालीन रेिेला सांगत असलेल्या ळ₁ या क्षणी आपण बाष्ट्पीभिन 

र्ाांबविले, तरी र्राच्या आत असलेले पाणी पृष्ठभागाकडे रोख असलेल्या जलीय प्रक्रमाच्या प्रभािाखाली 
होते तसेि राहते. गबा = ॰ झालेला असल्यामुळे असा प्रक्रम विक्कण मृवत्तकेतील जलीय समतोलाशी 
सुसांगत असत नाही. त्यामुळे या प्रक्रमािे मूल्य शनू्य होईपयंत र्राच्या खालच्या भागातून िरच्या भागाकडे 
पाणी िाहते. ही प्रवक्रया िालू असताना खालच्या भागािे दृढीभिन आवण िरच्या भागािे स्फायन होते आवण 
प्रवक्रया र्ाांबल्यानांतर र्रात सगळीकडे अवतवरक्त स्र्ैवतक जलदाब – घजच₁ इतका होतो. या प्रवक्रयेस 
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असंक्रम प्रणक्रया असे म्हणतात. या सांपूणथ प्रवक्रयेमध्ये मृवत्तकेतील सरासरी ओलािा तोि राहतो, या 
लक्षणािी पूतथता करून च₁ िे मूल्य ठरते. ळ = ∞ या क्षणी प्रत्येक जल-स्तांभ-मावपकेतील पाणी 
पृष्ठभागापासून च₁ खोलीिर असलेल्या प₁ ल₁ रेिेिर असते. तेव्हा ही रेिा म्हणजे या प्रवक्रयेिी एककालीन 
अांवतम रेिा होय. 
 

उष्ट्णता-सांिहन विियात अशीि एक प्रवक्रया आढळते. िरील उदाहरणासारखेि तेरे् उष्ट्णतारोधी 
पृष्ठभाग असलेल्या आडव्या र्रात उष्ट्णतेिे खालच्या भागातून िरच्या भागाकडे सांक्रमण होते आवण 
तळापासून माथ्याकडे मूळिे तपमान कमी होते. कालाांतराने तपमान प्रक्रम हळूहळू नाहीसा होतो आवण 
र्रात सगळीकडे मूळ तपमानाांच्या सरासरीइतके तपमान होते. 
 

प₁ ल₁ या अांवतम एककालीन रेिेने (आ. १०२ अ) दाखविलेल्या अिस्रे्च्या िळेी मृवत्तकेच्या 
पृष्ठािर पाणी आले, तर पृष्ठाजिळील जलसांवित शनू्य होते. पण वतच्या अांतभागात मात्र तें –च₁ असते. या 
पवरस्स्र्तीत वनमाण झालेला जलीय प्रक्रम मृवत्तकेच्या अांतभागाकडे पाण्यािा वशरकाि होण्यास कारणीभतू 
होतो. या प्रवक्रयेिी एककालीन आवदरेिा प₁ ल₁ आवण एककालीन अांवतम रेिा एत आहे(आकृती १०२ आ). 
या स्फायनाच्या प्रवक्रयेतील एककालीन रेिा आकृती १०२ अ मध्ये र्राच्या पृष्ठभागापासून काढलेल्या तुटक 
एककालीन रेिाांच्या प्रवतकबबाप्रमाणे असतात आवण काल-स्फायन समीकरण आकृती ८५ अ मधील आ₁ या 
कालदृढीभिन आलेखाच्या समीकरणासारखे असते. तर्ावप स्फायनािा िगे गवणतवसद्ध करण्यासाठी स 
या कालगुणकाच्या (समीकरण १०१ (३ आ)) समीकरणातील पद या अिकाश-दमन गुणकाऐिजी पस्फ हा 
अिकाश-िधथन गुणाांक वनयुक्त केला पावहजे (समी. ९८ (६)). 
 
१२२. मृणिकादाब आणि स्िैयय यािंर होिारा णनस्सारिाचा पणरिाम : 
वनस्सारणािी कोणतीही वक्रया, मृवत्तकेतील एकूण प्रवतबल विशिेसे न बदलता, रांध्रजलातील प्रवतबल 
कमी करते. उदासीन प्रवतबलातील हा बदल मृवत्तकेतील प्रत्येक सांभाव्य घसरपृष्ठािरील कायथसाधक 
प्रवतबलात िाढ करतो. अर्ात् असे झाले, तरी त्या पृष्ठाच्या िरच्या भागातील मृवत्तकेिे िजन पूिीइतकेि 
असते. म्हणून समतोलासाठी आिश्यक असलेली बाह्य लक्षणे बदललेली नसतील, तर वनस्सारणामुळे 
सांभाव्य घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक िाढतो. मृवत्तकेला बाहेरून पाश्वीय आधार वदलेला असो िा 
नसो, िरील विधान तेरे् लागू पडते. 

 

 
आकृिी १०३ : समाकिथण अत्यल्प प्रमाणात असलेल्या मृवत्तकेिे आधार-कभतीमागे केलेले जलसावधत 

भरण. भजूलपातळी भरणाच्या तळाशी आहे आवण केशाकिथणजन्य ऊध्िथगमनािी उांिी भरणाच्या जाडीपेक्षा 
अवधक आहे. (अ) दृढीभिनाच्या अांतवरम अिस्रे्त घसरू पाहणाऱ्या खांडािर कारक होणारी बले; (आ) 

त्याि अिस्रे्तील एककालीन रेिा. 
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कोणत्याही सांभाव्य घसरपृष्ठािरील वनस्सारणकालीन आवण वनस्सारणोत्तर उदासीन प्रवतबले, या 
प्रकरणातील यापूिीच्या पवरच्छेदाांतील मावहतीच्या आधारे ठरविता येतात. एकदा हीं प्रवतबले ठरविली 
म्हणजे घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक ककिा समतोलािी लक्षणे, प्रकरण १२ मध्ये िर्मणलेल्या 
पद्धतींच्या साहाय्याने वनवित करता येतात. वनस्सारण जर सरळ उभे, र्राच्या तळाकडे घडत असेल, तर 
तविियक गवणत बरेिसे सुलभ होते; कारण अशा र्रात घेतलेल्या कोणत्याही आडव्या छेदािर सिथ 
वठकाणी, वििवक्षत समयी, उदासीन प्रवतबलािे मूल्य एकि असते. उदाहरण म्हणनू आधारकभतीमागील 
अांशतः दृढीभिन झालेल्या जलसावधत भरणामुळे येणारा पाश्वीय दाब आपण ठरि.ू आकृती १०३ अ पाहा. 
तेर्ील कभतीच्या पाठीपैकी मग₁ एिढा भाग वििारात घेऊ. ग₁ कबदूच्या पातळीला भरणाखाली भरड 
िाळूिा र्र आहे आवण भजूलपातळी भरणाच्या तळाशी आहे असे गृहीत धरले आहे. त्यामुळे अवतवरक्त 
झालेले पाणी भरणाच्या तळातून िाळूमध्ये जाऊन कभतीमधील वनस्सारणार्ी भोकातून बाहेर पडते ि 
कभतीच्या डाव्या बाजूस मोकळ्या भागात ग₁ कबदूच्या पातळीखाली जाते. 
 

उपयुथक्त भरणाच्या दृढीभिनािी प्रवक्रया आकृती ९८ आ मधील सलग एककालीन रेिाांनी विशद 
करता येईल. एककालीन रेिा म्हणजे ळ या वििवक्षत समयी एस या वतरक्या छेदािरील वनरवनराळ्या 
वठकाणाांिे दाबसांवित दाखविणारी रेिा होय. आकृती १०३ आ मधील सषफ हा आलेख, अशा एककालीन 
रेिेिी प्रवतकृती आहे. एस या वतरक्या छेदास ही रेिा ष मध्ये छेदते. या कबदूिा कोटी ख₀ आहे. या 
पातळीच्या िरच्या भागात दाबसांवित ऋण आहे आवण खाली घन आहे. एस छेदािरील ठ या कोणत्याही 
कबदूिी उांिी ख असल्यास आवण एककालीन रेिेिरील तदनुिांवगक थ या कबदूिी उांिी च असल्यास, ळ 
समयी ठ या कबदुस्र्ानािे उदासीन प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असेल : 
 

उज = घज(च – ख) 
 
िर साांवगतल्याप्रमाणे जर ख <ख॰ असेल, तर उदासीन प्रवतबल धन असते आवण जरख >ख॰ असेल, तर 
तें ऋण असते. उज िी धन मूल्ये आकृती १०३ अ मध्ये मग₁ च्या डाव्या बाजूस आवण ऋण मूल्ये उजव्या 
बाजूस स्स्र्त करून आपल्याला मयजग₁ ही स्र्वैतक जलदाबािी आकृती वमळते. ग₁मन या घसरू 
पाहणाऱ्या खांडाच्या उभ्या पषृ्ठािरील एकूण उदासीन दाब, या आकृतीिरून वमळतो. या दाबािा दाज हा 
फलरूप दाब, दाबआकृतीच्या गुरुत्िमध्यातून जाईल. या गुरुत्िमध्यािी उांिी भरणाच्या तळापासून ड₁ 
इतकी आहे. भरणात घेतलेल्या कोणत्याही आडव्या छेदािर प्रत्येक वठकाणी वििवक्षत समयी उदासीन 
प्रवतबल सारखेि असल्यामुळे, घसरू पाहणाऱ्या खांडाच्या ग₁न या वतरक्या पृष्ठािरील बज हा एकूण 
उदासीन दाब पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

बज = 
दाज  

ज्याಶ  
 
या दाबािा कारक-कबदूही भरणाच्या तळापासून ड₁ उांिीिर आहे. बज िा आडिा घटक दाज आवण उभा 
घटक दाजकोस्पಶआहे. आडिा घटक मग₁िरील पाण्याच्या दाबाशी सममूल्य परांतु विरुद्धवदक् आहे. 
म्हणून ग₁मन या घसरू पाहणाऱ्याखांडािर कारक असणाऱ्या सिथ उदासीन बलाांिे फलरूप बल 
दाजकोस्पಶअसून तें आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे उभ्या वदशते कारक आहे. घसरू पाहणाऱ्या खांडािे 
कायथसाधक िजन व (मृत्कण + पाणी वमळून) या उदासीन बलामुळे पुढीलप्रमाणे कमी होते : 



 

अनुक्रमणिका 

 

= व – दाजकोस्पಶ = १ घच²कोस्पಶ – दाजकोस्पಶ २ 
 

= १ घच²कोस्पಶ ( १ – २ दाज ) १ घक· च² कोस्प ಶ· २ घच² २ 
 
येरे् 

घक = घ ( १– २दाज ) [१] घच² 
 
आहे. घक िे मूल्य ग₁न या सांभाव्य घसरपृष्ठाच्या उतारकोनािर अिलांबून नाही. म्हणून उदासीन दाबामुळे 
भरणािी कायथसाधक घनता कमी होते असे म्हटले पावहजे. तसेि आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे हा दाब 
कायथसाधक िजनािे स्र्ान उजव्या बाजूस सरकितो.  ही कायथसाधक प्रवतवक्रया घसरपृष्ठािरील लां बाशी 
ಖकोन करते आवण उदु्यक्त मृवत्तकादाबािा हा कायथसाधक अांश कभतीच्या पाठीिरील लां बाशी ಕकोन 
करतो. भरणाच्या घनतेसाठी घ ऐिजी घक (समी. १) वनयुक्त करून आवण प्रकरण ६ मध्ये िर्मणलेल्या 
पद्धतींपैकी कोणत्याही एकीिा अिलांब करून  ठरविता येतो. कायथसाधक िजन आवण सांभाव्य 
घसरपृष्ठ याांच्या न₁ या छेदनकबदूच्या उांिीिर िा कारककबदू स्स्र्त असतो, असे गृहीत धरण्यात र्ोडी 
िूक आहे; परांतु ती सुरवक्षततेत भर टाकणारी आहे. 
 

व्यािहावरक महत्त्ि असलेल्या समस्याांिा जो दुसरा गट आहे, त्यात दु्रत वरक्तनािा भरािाांच्या 
स्र्ैयािर होणारा पवरणाम िर्मिला जातो. वरक्तनामुळे वनस्सारणाच्या वक्रयेस प्रारांभ होतो. वनस्सारण िालू 
असताांना घसरणीच्या सांदभातील सुरवक्षतताांक िाढतो आवण वनस्सारण पुरे झाल्यानांतर तो वनस्सारणपूिथ 
सुरवक्षतताांकापेक्षाही अवधक असतो; कारण पाण्यातील पृष्ठीय ताणामुळे घसरणीिा धोका कमी झालेला 
असतो. तेव्हा सिांत अवधक धोका असतो तो वरक्तनानांतर लगेिच्या काळात. म्हणून त्या नांतरच्या 
काळातील अिस्र्ाांिा वििार करण्यािी आिश्यकता उरत नाही. 
 

एखादा पूणथपणे वनमवित भराि, बारीक िालुकेत बाांधलेला असेल, तर दु्रत वरक्तनानांतर लगेिच्या 
काळातील उदासीन प्रवतबलाांिे वितरण, अवतिृष्टीमुळे पूणथ सांपृक्त अिस्र्ा येऊन वनमाण होणाऱ्या 
प्रवतबल-पवरस्स्र्तीपेक्षा ककवित् अवधक स्र्यैानुकूल असते (पवर. ११६ पाहा). तेव्हा अशा भरािािे उतार 
वनमिनापूिी दीघथकालीन अवतिृष्टीमध्ये स्स्र्र ठरले, तर ते दु्रत वरक्तनानांतरही स्स्र्र असतात. 
 

विक्कण मृवत्तकेसारख्या समाकिथणगुणी मृवत्तकेतील उताराांच्या स्रै्यािर होणारा दु्रत वरक्तनािा 
पवरणाम अभ्यासताना, स्ितःमधील ओलािा प्रवतबल-पवरस्स्र्तीशी त्िरेने अनुरूप करून घेण्याच्या 
बाबतीतील वतिी अक्षमता वििारात घेणे आिश्यक असते. तविियक गवणतािे उदाहरण म्हणून आकृती 
७४ उ मध्ये दाखविलेल्या मातीच्या धरणािा जलाशयाकडील उतार आपण वििारात घेऊ आवण दु्रत 
वरक्तनानांतर लगेिच्या काळात होऊ शकणाऱ्या घसरणी-बाबतीतील सुरवक्षतताांक ठरि.ू दु्रत वरक्तनात 
जलाशयािी पातळी उताराच्या तळापयंत उतरविली आहे. आकृती ७४ उ मधील छेदि पुनः आकृती १०४ 
अ मध्ये दाखविला आहे. पवर॰ ८९ मध्ये आकृती ७४ उ विियी विििेन करताना उल्लखे केल्याप्रमाणे येरे्ही 
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असे गृहीत धरले आहे की, धरणाच्या बठैकीखाली ड खोलीपयंतिी मवृत्तका धरणाच्या बाांधकामासाठी 
िापरलेल्या मृवत्तकेसारखीि आहे आवण वतच्यातील ओलािा वरक्तनापूिी असलेल्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीशी 
अनुरूप आहे. 

 

 
आकृिी १०४ : (अ) एकविभागी मातीच्या धरणाच्या दु्रतवरक्तनजन्य घसरणीच्या सांदभातील सुरवक्षतताांक 
ठरविण्यािी पद्धत; (आ) धरणाच्या बाांधकामासाठी िापरलेल्या मृवत्तकेच्या बाबतीतील कायथसाधक 

लां बवदक् प्रवतबल आवण कातथवनक विरोध याांमधील सांबांध; (इ) सांपूणथपणे पाण्याखाली असलेल्या उतारािे, 
दु्रत वरक्तनानांतरच्या अिस्रे्तील स्रै्यथ ठरविण्यािी एक सोपी पद्धत. 

 
वरक्तनापूिी दीघथकालीन िृष्टीिा काळ येऊन गेलेला असेल, तर आकृती ७४ ऊ मध्ये दाखविलेल्या 

क्षरणजालाच्या साहाय्याने उदासीन प्रवतबले ठरविता येतात. एरिी आकृती ७४ उ मध्ये दाखविलेल्या 
क्षरणजालाच्या साहाय्याने तीं ठरविता येतात. 
 

आकृती १०४ अ मधील गझन या यदृच्छया वनिडलेल्या तलकबदुगामी ितुथळानुसार होणाऱ्या 
घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक ठरविण्यासाठी आपण गझन या पृष्ठािरिा एकाांक जाडीिा भराि 
आवण जलराशी वििारात घेऊ आवण त्याांिी ∆र रुां दीिी छ शकले करू. आकृतीत रेखाांवकत करून 
दाखविलेल्या शकलािे िजन ∆वश आहे आवण त्यािा तळ वक्षवतजाशी ಗश कोन करतो. शकलाच्या उभ्या 
बाजूांिरील प्रवतबलाांकडे आपण दुलथक्ष केल्यास, शकलाच्या तळािरील एकूण प्रवतवक्रया ∆वश इतकी होते. 
वतिे ∆बत हा स्पशथवदक् आवण ∆बलां  = ∆वश कोज्या ಗश हा लां बवदक् असे घटक पाडता येतात. शकलाच्या 
तळािी रुां दी ∆र / कोज्या ಗश असल्यामुळे तळािरील एकूण लां बवदक् प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते : 
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ಲ= ∆बलां  कोज्या ಗश = ∆वश कोज्या² ಗश [२] ∆र ∆र 
 
तळािरील उज हे उदासीन प्रवतबल पवर. ९१ मध्ये िर्मणलेल्या पद्धतीच्या साहाय्याने क्षरणजालािरून (आ. 
७४ उ ककिा ७४ ऊ) ठरविता येते. वरक्तनापूिी शकलाच्या तळािरील कायथसाधक लांबवदक् प्रवतबल 
पुढीलप्रमाणे असते : 
 

ಲೆश = ಲ– उज [३] 
 
या पद्धतीने गझन पृष्ठािरील कोणत्याही वठकाणच्या कायथसाधक, लांबवदक् प्रवतबलाांिी तीव्रता ि वितरण 
ठरविता येतात. 
 

वरक्तनाच्या काळात, मृवत्तकेतील ओलािा व्यिहारतः जिळजिळ न बदलता तसाि राहतो. 
अर्ाति गझन या पृष्ठािरील कायथसाधक दाबही व्यिहारतः तसाि राहतो, परांतु कातथवनक प्रवतबले मात्र 
िाढतात. कायथसाधक लां बवदक् प्रवतबल ಲೆश (समी. ३) आवण तदनुिांवगक एकाांक के्षत्रािरील कातथवनक 
विरोध याांत वमळणारा सांबांध उच्छेदकालात ओलाव्यात बदल होणार नाही अशी पवरस्स्र्ती ठेिनू, प्रयोग 
करून ठरविता येतो. अशा प्रयोगाांच्या मावलकेतून वमळणारी फवलते आ. १०४ आ मध्ये दाखविली आहेत. 
ही आकृती आवण समीकरण ३ या दोहोंच्या साहाय्याने आ. १०४ अ मध्ये दाखविलेल्या शकलाच्या 

तळािरील कातथवनक विरोध ठरविता येतो. शकलाच्या वतरक्यातळािरील एकूण कातथवनक विरोध 
इतका आहे. या विरोधािे अ भोितीिे एकूण पवरबल पढुीलप्रमाणे : 
 

 
 

आवण घसरण-वनर्ममतीकडे प्रिृत्ती असणारे पवरबल पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

पघ = वलि 
 
येरे् ि म्हणजे गझन पृष्ठािरील, मृवत्तका आवण पाणी याांिे वरक्तनोत्तर िजन आहे. म्हणून गझन िरून 
होणाऱ्या घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक पढुीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

 

[४] 

आकृती १०४ आ मध्ये दाखविलेल्या कातथवनक प्रयोगाांच्या फवलताऐिजी सरळ रेिा काढणे फारसे 
िूक न मानले, तर कश िे मूल्य पुढील समीकरणाने वमळू शकेल : 
 

कश = स + ಲೆशस्पಖ [५] 
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हे समीकरण कूलोमच्या ५ (१) या समीकरणासारखेि आहे. कश िे हे मूल्य समीकरण ४ मध्ये वनयुक्त 
केल्यास, आपल्याला सु िे मलू्य पुढीलप्रमाणे वमळते. 
 

 
 

 
[६] 

 
येरे् लिा म्हणजे गझन या िापािी लाांबी आहे. अशीि आकडेमोड अनेक वनरवनराळ्या तलकबदुगामी 
ितुथळाांच्या बाबतीत केली पावहजे. ज्या ितुथळाच्या बाबतीत सु लघुतम असेल, त्यानुसार घसरण घडून 
येईल. 
 

प्रत्यक्ष व्यिहारात जलाशयातील पाण्यािे वरक्तन दु्रत गतीने कधीि होत नाही. पाण्यािी पातळी 
जशी खाली जाईल, त्याप्रमाणे भरािािे दृढीभिन होऊ लागते. त्यामुळे घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतता 
िाढते; म्हणून खरा सुरवक्षतताांक िर िर्मणलेल्या कृतीने वमळणाऱ्या सुरवक्षतताांकाहून काहीसा मोठा असतो. 
 

जलाांश स्र्ायी राहून होणाऱ्या विरूपत्िािा उदासीन प्रवतबलािर होणारा पवरणाम िरील 
विििेनात दुलथ वक्षला आहे. आपल्या ज्ञानािी साांप्रतिी पवरस्स्र्ती अशी आहे की, या सोप्या 
रीतीच्या अिलांबामुळे होणारी िूक अद्याप टाळता येत नाही. भरािािे दृढीकरण िाांगल्या रीतीने 
केलेले असेल, तर उपयुथक्त िूक सुरवक्षततेत भर टाकण्यािा सांभि असतो. अदृढ भरािाच्या 
बाबतीत मात्र ती असुरवक्षतता िाढिते. 

 
एखाद्या उताराखालिी मृवत्तका शाांत जलात आ. १०४ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे सांपूणथपणे वनमवित 

असेल, तर दु्रत वरक्तनािा उताराच्या स्रै्यािरील पवरणाम घसरपृष्ठािरील उदासीन प्रवतबले न ठरविताही 
अनुमावनता येतो (टेलर १९३७). या पद्धतीमागिे तत्त्ि लक्षात येण्यासाठी आपण असे गृहीत धरू की, 
सपाट पृष्ठािरून होणाऱ्या एखाद्या िस्तूच्या सरकण्यास होणारा विरोध पढुील प्रायोवगक समीकरणाने 
व्यक्त होतो : 
 

का = षा + व स्प ಖ [७] 
 
येरे् षा म्हणजे ती िस्तू आवण पृष्ठ याांतील वििमाकिथण आवण व हे िस्तूिे कायथसाधक िजन आहे. आपण 
ही िस्तू पाण्यात बुडविली, तर वतिे कायथसाधक िजन 
 

व’ = व – वज 
 
इतके होते. येरे् वज हे त्या िस्तूने विस्र्ावपलेल्या पाण्यािे िजन आहे. वनमिनानांतर घसरणीस होणारा 
विरोध पुढीलप्रमाणे असतो : 
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का’ = षा + (व – वज) स्पಖ 

 
 = षा + व ( व – वज स्पಖ ) 

 
 व  
 
 = षा + वस्पಖ₁ [८ अ] 
येरे् 

स्पಖ₁ = व – वज स्पಖ [८ आ] व 
 
असून ಖ₁ हा कातथवनक विरोधािा काल्पवनक कोन आहे. म्हणून वनमिनािा घसरणविरोधािर होणारा 
पवरणाम समीकरण ७ मधील स्पಖऐिजी समीकरण ८ आ मधील स्पಖ₁ वनयुक्त करून ठरविता येतो. ही 
पद्धत आ. १०४ इ मध्ये दाखविलेल्या उदाहरणाच्या बाबतीत आपण लािनू पाहू. मगझन या एकाांक 
जाडीच्या (आ. १०४ इ) एकूण व या िजनािे दोन भाग पाडता येतील. एक म्हणजे व हे मगझन राशीिे 
िजन आवण दुसरा म्हणजे त्या राशीने विस्र्ावपलेल्या पाण्यािे वज हे िजन. भरािािी एकाांक लाांबी 
वििारात घेतली, तर वरक्तनापूिी त्या लाांबीच्या गम या उतारािरील जलदाब दाज आहे. उदासीन 
प्रवतबलाांिे अ भोितीिे पवरबल शून्य असल्यामुळे गझन िरील उदासीन प्रवतबलाांिे फलरूप प्रवतबल ऊ 
(आ. १०४ इ) अ मधून जाते आवण 
 

दाजलऊ = वजलि 
 
आहे. घसरण घडिनू आणण्याकडे प्रिृत्ती असलेले पवरबल व’ लि आहे. वरक्तनामुळे दाजलऊ = वजलि  हे 
विरोधी पवरबल िगळले जाते. त्यामुळे घसरणकारी पवरबल व’ लि  ऐिजी िाढून पुढीलप्रमाणे होते : 
 

पघ = (व’ + वज) लब 
 
तरीही घसरणपृष्ठािरील कायथसाधक दाब तोि राहतो. पवरणामी गझन िरील घसरण-विरोध मगझन हा 
राशी जणू अद्यापही पूणथ वनमवजत अिस्रे्ति आहे, असा राहतो. कातथवनक विरोध कूलोमच्या पुढील 
समीकरणाने– 
 

क = स +  स्प ಖ 
 
व्यक्त होत असेल, तर सांपूणथ वनमजनाच्या पवरणामािी दखल स्प ಖ ऐिजी समीकरण ८ आ ने वदलेले 
मूल्ये– 
 

स्प ಖ₁ = व − वज स्प ಖ व 
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िापरून घेता येते. या वनयुक्तीनांतर उदासीन बले दुलथ वक्षता येतात आवण मग पवर. ५७ ते ६५ मध्ये 
िर्मणलेल्या पद्धतींपैकी कोणत्याहू एकीिा अिलांब करून घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक ठरविता 
येतो. 
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चिुिय खंड 
 

मृणिकाबलणिज्ञानािील स्स्िणिस्िापकत्िाणिषयक समस्या 
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प्रकरि १६ 
 

णनम्नस्िर, मृणिका बकिा स्िूिा यांच्या प्रणिणक्रया- 
गुिांकांणिषयीचे णसद्धांि 

 
१२३. णनम्नस्िर–प्रणिणक्रयेची व्याख्या : 
ज्यािळेी एखादा भार ककिा भारव्यूह ताठ ककिा स्स्र्वतस्र्ापक पादकाांच्या िारे मृवत्तकेिर टाकला जातो, 
त्यािळेी अशा पादकाांच्या तळािर वठकवठकाणी स्पशथदाब कारक होतो आवण पादकतळािरील या 
स्पशथदाबाांिी बेरीज पादकािरील एकूण भाराइतकी असते. या स्पशथदाबािे भारधारण-के्षत्रािरील वितरण 
आधारभमूीच्या प्राकृवतक गुणधमांप्रमाणेि पादकाच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-गुणािरही अिलांबनू असते. 
एखाद्या पादकाच्या तळाखालील स्पशथदाबािे गवणत माांडले असता, असे वदसून येते की, एखाद्या 
वठकाणिा एकाांक स्पशथदाब आवण त्याि वठकाणिे अिसीदन याांमधील गुणोत्तरािे मूल्य स्पशथके्षत्राच्या 
वनरवनराळ्या वठकाणी वनरवनराळे असते. प्रत्यक्ष अनुभिाशी ही गोष्ट सुसांगति आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या 
ताठ पादकािर कें द्रस्र्ानी भार ठेिला असता, त्याच्या तळाखाली प्रत्येक कबदूिे अिसीदन सारख्याि 
खोलीपयंत होते; तरीही भारधारण-के्षत्रािरील स्पशथदाबािे वितरण मात्र समप्रमाण नसते हे आपल्याला 
माहीत आहे. 

 
स्पशथदाबवितरण ठरविण्याच्या काटेकोर, शास्त्रपूत पद्धती नेहमीच्या समस्याांत िापरण्याच्या दृष्टीने 

फारि स्क्लष्ट असल्यामुळे, एका फारशा तकथ शुद्ध नसलेल्या गृहीतािा अिलांब करून हे गवणत सोपे 
करण्यािा प्रघात आहे. एकाांक स्पशथदाब आवण अिसीदन याांतील गुणोत्तरािे मूल्य, भारधारण-के्षत्राच्या 
प्रत्येक वठकाणी सारखेि असते, हे ते गृहीत होय. दुसऱ्या शबदाांत साांगायिे, तर भावरत के्षत्राच्या कोणत्याही 
भागाच्या अिसीदनािर, एकूण भावरत के्षत्रािे आकारमान आवण उिथवरत के्षत्रािर कारक असलेला भार, या 
दोहोंिा प्रभाि पडत नाही, असे गृहीत धरले जाते. 

 
घन पदार्ांच्या ककिा सिथसाधारण मृवत्तकाांच्या प्राकृवतक गुणधमांशी हे गृहीत सुसांगत नाही. 

िस्तुस्स्र्ती आवण हे गृहीत याांच्यात सुसांिाद प्रस्र्ावपत कराियािा असेल, तर पादकाखालच्या 
मृवत्तकाधाराच्या स्र्ानी, आकृती १४१ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे, सर्मपलाांनी युक्त अशी शय्या आहे, असे 
मानणे आिश्यक ठरते. हीं सर्मपले एकमेकाांपासून सारख्या अांतरािर असून त्याांिी दमनीयताही सारखीि 
आहे ि प्रत्येक सर्मपल स्ितांत्र आहे. ही कल्पना अवतशय अनैसर्मगक आहे. तेव्हा वतच्या आधारे माांडलेल्या 
गवणतातून वनघणारे वनष्ट्किथ म्हणजे ढोबळ अनुमाने आहेत, असेि मानले पावहजे. तर्ावप पादकतळाांिरील 
दाब तसेि स्रू्णासमूहापैकी प्रत्येकीिरील दाब ठरविण्याच्या प्रिवलत पद्धतींपैकी बऱ्याि पद्धती या िगात 
मोडणाऱ्या आहेत. प्रस्तुत प्रकरणात केिळ याि पद्धतींिा ऊहापोह केला आहे. प्रत्यक्षातील स्पशथदाब ककिा 
नम्यता-वसद्धाांतानुसार ककिा स्स्र्वतस्र्ापकता-वसद्धाांतानुसार ठरविलेला स्पशथदाब, याांच्यापासून उपयुथक्त 
पद्धतींपैकी एखादीिा अिलांब करून ठरविलेल्या दाबािे िगेळेपण स्पष्ट व्हाि,े यासाठी या दाबास 
णनम्नस्िर-प्रणिणक्रया असे सांबोवधले जाईल. एकाांक वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया आवण तदनुिांवगक अिसीदन 
याांतील गुणोत्तरास णनम्नस्िर-प्रणिणक्रयेचा गुिाकं असे म्हणतात. स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-वसद्धाांतानुसार 
स्पशथदाब ठरविण्याच्या पद्धतींिी ििा पुढील प्रकरणात केली जाईल. 
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१२४. मृणिकाप्रणिणक्रया आणि स्िूिाप्रणिणक्रया याचें गुिाकं : 
मृवत्तकाराशीच्या समतल, आडव्या पृष्ठभागािर ठेिलेल्या भारािे द हे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य आवण 
तदनुिांवगक न हे पृष्ठभागािे अिसीदन याांमधील द/न या गुणोत्तरास णनम्नस्िर-प्रणिणक्रया-गुिाकं 
म्हणतात. तसेि उभ्या पृष्ठािर कारक असलेल्या भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य आवण तदनुिांवगक आडि े
विस्र्ापन याांतील गुणोत्तरास णक्षणिजणदक्-प्रणिणक्रया-गुिाकं म्हणतात. पायातील स्रू्णेिरील भा हा भार 
आवण वतिे न हे अिसीदन याांमधील भा/न या गुणोत्तरास स्िूिेचा ऊध्ियणदक् प्रणिणक्रया-गुिाकं असे 
म्हणतात. 

 
या गुणाांकाांिी रास्त मूल्ये ठरविण्यासाठी आिश्यक असलेली मावहती वमळविण्याच्या उदे्दशाने 

आपण मवृत्तकेच्या एखाद्या उघड्या पृष्ठभागािर समप्रमाण दाब लाि.ू नांतर वनरवनराळ्या वठकाणाांिे वििलन 
मोजू आवण एकाांक दाबाला त्या त्या वठकाणच्या वििलनाने भागू; नांतर अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या 
गुणोत्तराांच्या मूल्याांिे सरासरी मूल्य काढू; ककिा काँक्रीटच्या ठोकळ्यासारख्या एखाद्या ताठ िस्तूच्या 
साहाय्याने मवृत्तकेिर ज्ञात मूल्यािा भार टाकू, ठोकळ्यािे विस्र्ापन मोजू आवण एकाांक दाब आवण हे 
विस्र्ापन याांिे गुणोत्तर वमळि.ू स्रू्णाांिा वििार करताना सारख्या अांतरािर ठोकलेल्या स्रू्णाांच्या 
समूहापकैी प्रत्येकीिर भा हा भार लाि,ू प्रत्येकीिे अिसीदन मोजू आवण मग त्याांतील गुणोत्तरािे सरासरी 
मूल्य काढू; ककिा एखाद्या काँक्रीटच्या ठोकळ्याच्या िारे स्रू्णासमूहािर विवशष्ट भार लािनू प्रत्येकीिरील 
भारास ठोकळ्याच्या अिसीदनाने भाग.ू िरील उदाहरणाांतील दोन्ही पद्धतींत एका तकथ शुद्ध नसलेल्या 
गोष्टीिा अांतभाि होतो; ती म्हणजे वनरवनराळी मूल्ये असणाऱ्या गुणोत्तराच्या वठकाणी आपण एक सरासरी 
मूल्य योजतो. हे सरासरी मूल्य म्हणजेि काल्पवनक वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया-गुणाांक होय. या बदलामुळे 
होणाऱ्या िकुीिे महत्त्ि पुढील प्रकरणात विशद केले जाईल. 

 
समाकिथणयुक्त मृवत्तकेच्या समतल पृष्ठभागािर एखादा ितुथळाकार ककिा आयताकार के्षत्र 

व्यापणारा, समप्रमाण वितवरत भार ठेिला असता, असा अनुभि येतो की, अशा भारामुळे त्या पृष्ठभागािर 
बशीसारखा खळगा पडतो. आकृती १०५ अ पाहा. दुसऱ्या शबदाांत साांगायिे, तर या भारामुळे भावरत 
के्षत्राच्या मध्यभागापासून वकनारीकडे अिसीदनािे मान कमी होत जाते. आकृतीत सरासरी अिसीदन न 
असे दाखविले आहे. याि बाबतीतील आणखी अनुभि असा आहे की, एकाांक भारात िाढ केली असता, त्या 
िाढीच्या प्रमाणापेक्षा तदनुिांवगक सरासरी अिसीदनात होणाऱ्या िाढीिे प्रमाण अवधक असते. तेव्हा भावरत 
के्षत्रािे वििम अिसीदन आवण भार ि सरासरी अिसीदन या दोहोंमधील काटेकोर प्रमाणबद्धतेिा अभाि, 
याांकडे दुलथक्ष करूनि आपल्याला पढुील समीकरण माांडता येईल. 

 
 द = प्र वन (गॅ्रम सेंमी⁻³) [१]  न 

 
प्रवन या वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया-गुणाांकािे मूल्य केिळ मृवत्तकेच्या गुणधमांिर अिलांबनू नसून, भार 

िाहणाऱ्या के्षत्रािे आकारमान आवण आकार याांिरही ते अिलांबून असते. तसेि इतर सिथ गोष्टी त्याि राहून, 
एकाांक भार िाढल्यास या गुणाांकािे मूल्य घटते. 
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आकृिी १०५ : (अ) समप्रमाण भावरत के्षत्रािे प्रत्यक्षातील अिसदीन (आ) समप्रमाणा भावरत ि सारख्या 
अांतरािर ठोकलेल्या स्रू्णाांच्या समूहािे प्रत्यक्षातील अिसीदन. (इ) िालुकार्रात बाांधलेल्या कीलक-

वभवत्तकेिा वसद्धाांत ज्याांिर आधावरत आहे, तीं सुकरतादायी गृहीते. 
 
तेव्हा प्रवन हा काही मवृत्तकेच्या बाबतीतील एखादा गुणधमथदशथक स्स्र्राांक होत नाही आवण समी. १ ने व्यक्त 
होणारा सांबांध, हे खऱ्या सांबांधािे केिळ एक ढोबळ प्रतीक ठरते. म्हणून प्रवन िे मूल्य वनिडताना, त्या 
मूल्यािर प्रभाि पाडण्यािा सांभि असणाऱ्या, सिथ घटकाांिा वििार केला पावहजे. 
 

सारख्या अांतरािर ठोकलेल्या स्रू्णाांच्या समूहापकैी प्रत्येकीिर भा हा भार असेल, तर त्याांिे 
अिसीदनसुद्धा समूहाच्या मध्याजिळील स्रू्णाांच्या बाबतीत अवधक आवण पवरघाकडील स्रू्णाांच्या बाबतीत 
कमी, असे असते. आकृती १०५ आ पाहा. अर्ात अशा वठकाणी भा/न हे गुणोत्तर स्रू्णा-समूहाच्या 
मध्यापासून पवरघाकडे िाढत जाते. तरीही एखाद्या स्रू्णासमूहािरील एकूण भारािे वितरण ठरविताना 
आपण नेहमी असेि गृहीत धरतो की, 
 
 भा  = प्रस्रू् (गॅ्रम/सेंमी.) [२]  न 
 
हे गुणोत्तर स्स्र्रमूल्य आहे. प्रस्रू् म्हणजे स्िूिाचंा ऊध्ियणदक् प्रणिणक्रया-गुिाकं होय. एक गोष्ट मात्र या 
वठकाणी अवभपे्रि आहे, ती ही की, स्रू्णाांिी तळागे्र ताठ र्रािर ठेिलेली नसािीत. 

 
स्रू्णा आवण फलकस्रू्णा याांिरील वक्षवतजवदक् दाब ठरविण्यासाठीही वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिी 

कल्पना िापरण्यात आलेली आहे. या रीतीतील मूलभतू तत्त्ि ेजाणून घेण्यासाठी िाळूतील उभ्या कीलक-
वभवत्तकेच्या बाबतीत वमळणारा दाब-विस्र्ापन सांबांध आपण वििारात घेऊ (आकृती १०५ इ). या कभतीिर 
ताकी हा आडिा कीलकताण कारक आहे. उच्छेदक्षणी उजव्या अांगाने उदु्यक्त आवण डाव्या अांगाने प्रवतयोगी 
मृवत्तका-दाब वतच्यािर कारक असतील. मवृत्तकादाबािे वितरण स्स्र्र जलदाबाच्या वितरणासारखे आहे, 
असे गृहीत धरून पृष्ठापासून ख खोलीिरील फलरूप दाब पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 
 

द१ = घख (मृप्र – मृउ) 
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येरे् मृप्र आवण मृउ हे अनुक्रमे प्रवतयोगी आवण उदु्यक्त मवृत्तकादाबाांिे गुणाांक आहेत आवण घ ही िालुकेिी 
घनता आहे (पवरच्छेद ८४ पाहा). फलरूप दाबािे मूल्य, त्याच्या मूळच्या शनू्य मलू्यापासून द₁ इतके 
िाढण्यासाठी आिश्यक असलेले न₁ हे आडि ेविस्र्ापन खोलीिर अिलांबनू नाही, असेही आणखी गृहीत 
धरू आवण शिेटी, प्रत्यक्ष अनुभिाशी विसांगत असूनही द हा फलरूप एकाांक दाब न या आडव्या 
विस्र्ापनाच्या सरळ प्रमाणात िाढत जातो, असेही गृहीत धरू. या सिथ गृहीताांिा आधार घेऊन आपल्याला 
द च्या बाबतीत पढुील समीकरण माांडता येते : 
 

द = द₁ 
न 

= 
न 

घख (मृप्र − मृउ) = नघख 
मृप्र − मृउ 

=नघखणआ 
न₁ न₁ न₁ 

 
म्हणजेि 
 
 द = घखणआ [३ अ]  न 
 
येरे् 
 

णआ = मृप्र − मृउ (सेंमी.⁻¹) [३ आ] न₁ 
 
आहे. तर्ावप बहुसांख्य प्रकाशनाांतून समी. ३ अ ने व्यक्त होणारा सांबांध पुढील स्िरूपात वदला जातो. 
 
 द = गआख [४]  न 
 
येरे् 
 

गआ= घ मृप्र − मृउ (गॅ्रम सेंमी. ⁻⁴) न₁ 
 
असून, तो एक प्रयोगप्राप्त स्स्र्राांक आहे आवण त्यािे मूल्य खोलीिर अिलांबनू नाही. गआ िी पवरमाणे 
वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया-गुणाांकाच्या पवरमाणाांसारखी नाहीत, हे येरे् ध्यानात घेतले पावहजे. समी. ३ ि ४ 
केिळ समाकिथणहीन िालुकेस लागू पडतात. विक्कण मृवत्तकेच्या बाबतीत सामान्यपणे पढुील गृहीतािा 
अिलांब केला जातो : 
 
 द 

= प्रआ (गॅ्रम सेंमी.⁻³) [५] 
 न 
 



 

अनुक्रमणिका 

आडिा दाब द आवण तदनुिांवगक न हे आडि ेविस्र्ापन याांतील गुणोत्तर म्हणजे स्िूिा बकिा मृणिका याचंा 
णक्षणिजणदक् प्रणिणक्रया-गुिांक होय. काही बाबतीत खोलीनुसार त्यािे मूल्य िाढते (समी. ४), तर अन्य 
वठकाणी ते खोलीिर अिलांबनू नसते (समी. ५). 

 
पुढील पवरच्छेदाांतील विििेन समीकरणे १ ते  ५ याांिर आधावरत आहे आवण ते िािताना िािकाांनी 

या समीकरणाांत प्रविष्ट झालेल्या ढोबळ गृहीताांिा विसर पडू देता कामा नये (पवरच्छेद १२६ मधील शिेटिे 
उपपवरच्छेद पाहा). 
 
१२५. िाठ पादकाचं्या िळािरील णनम्नस्िर-प्रणिणक्रया : 
ताठ पादकािर येणाऱ्या वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिे गवणत नेहमी खाली वदलेल्या समीकरण १२४ (१) िर 
आधावरत असते : 
 
 द 

= प्रवन [१] 
 न 

 
या गवणतािी कृती स्पष्ट होण्यासाठी आपण एका पूणथत्िाने ताठ असलेल्या आयताकार पादकािे 

उदाहरण घेऊ ि त्याच्या तळािरील वनम्नस्तर प्रवतवक्रयेिे वितरण ठरि.ू या पादकािर स्तांभाांिारे येणाऱ्या 
भा₁ ते भाछ या भाराांिा व्यहू कारक आहे पादकािा समतोल साधण्यासाठी स्तांभभाराांिी बेरीज एकूण 
वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेइतकी असणे आिश्यक आहे. म्हणून, 
 

छ 
= 

ल र 
द dक्ष d य [२] ∑भा ∫ ∫ 

१ ॰ ॰ 
 

 
आकृिी १०६ : (अ) स्तांभ-भार भा₁ ते भाछ वजच्यािर कारक आहेत, अशी ताठ आयातकार लादी (आ आवण 

इ) ‘अ’ मध्ये दाखविलेल्या लादीच्या तळािरील वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिे वितरण. 
 
त्यािप्रमाणे वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिा कारककबदू फलरूप भाराच्या कारक रेिेिर असला पावहजे. या 
लक्षणािी पूतथता पढुील समीकरणाांनी होते : 



 

अनुक्रमणिका 

छ 
भाक्ष = 

ल र 
द क्ष dक्ष dय आवण 

छ 
भाय = 

ल र 
द य  dक्ष dय [३] ∑ ∫ ∫ ∑ ∫ ∫ 

१ ॰ ॰ १ ॰ ॰ 
 
हीं समीकरणे सोडविण्यासाठी आपल्याला द ही वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया क्ष आवण य या मात्राांच्या 

रूपात व्यक्त केली पावहजे. पादक पूणथत्िाने ताठ असल्यामुळे त्यािा तळ अिसीदन होत असतानाही एका 
पातळीति राहतो. पादकाच्या तळािी अिसीदनानांतरिी दोन पाश्वथदशथने आकृती १०६ आ आवण इ याांमध्ये 
दाखविली आहेत. मूळ पृष्ठाच्या सांदभात प, फ आवण ष या तीन कोपऱ्याांिे अिसीदन अनुक्रमे नप, नफ आवण 
नि असे आहे. क्ष आवण य हे सहवनदेशक असलेल्या कबदुस्र्ानािे अिसीदन पुढीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

न = नप + (नि − नफ) 
क्ष + (नफ − नप) 

य  
ल र  

 
या समीकरणात न = द/प्रवन (समी. १) वनयुक्त करून आपल्याला पुढील समीकरण वमळते : 

 

द = दप + (दि − दफ) 
क्ष + (दफ − दप) 

य [४] ल र 
 
या वठकाणी दप, दफ आवण दि म्हणजे प, फ आवण ष या कोपऱ्याांच्या वठकाणाांच्या प्रवतवक्रया आहेत. या 
समीकरणाच्या साहाय्याने समीकरणे २ ि ३ सोडविता येतात आवण अशा प्रकारे आपल्याला पुढील 
समीकरणे प्राप्त होतात : 
 

छ 
भा = 

र 
dय 

ल 
द dक्ष = रल 

 
[५] ∑ ∫ ∫ दप + दि 

१ ॰ ॰ २ 
 

 
छ 

  
र 

  
ल            

∑ भाक्ष = ∫ dय ∫ दक्ष dक्ष = रल² ( १ दप 
+ 

२ दि − १ )  [६] 
१ ॰ ॰ २ २ ३ ६   

 
आवण 
 

 
छ 

  
ल 

  
र           

[७] ∑ भाय = ∫ dक्ष ∫ दय · dय = र²ल ( १ दप + १ दि + १ 
दफ) 

 
१ ॰ ॰ २ ३ २ ६  
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या तीन समीकरणाांच्या साहाय्याने समीकरण ४ मधील दप, दफ आवण दि या तीन अज्ञात सांख्या ठरविता 
येतात. फलरूप भारािी कारकरेिा पादकाच्या तळाच्या मध्यातून जात असेल, तर वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया 
सिथ के्षत्रािर सारखीि असते. म्हणजे— 
 

द = ∑ भा = स्स्र्रमूल्य. रल 
 
काही विवशष्ट पवरस्स्र्तीत हा वनष्ट्किथ बरािसा अिकू असतो. एरव्ही मृवत्तका-प्रवतवक्रयाांिे खरे वितरण 
स्रू्लमानाने सुद्धा समप्रमाण नसते (पवरच्छेद १३९ पाहा). प्रिवलत वसद्धाांत आवण िस्तुस्स्र्ती याांतील 
विसांिादािे कारण समी. १ मध्ये ढोबळ गृहीते प्रविष्ट झालेली आहेत, हे आहे. 
 
१२६. स्स्िणिस्िापक पादकाचं्या िळािरील णनम्नस्िर-प्रणिणक्रया : 
स्स्र्वतस्र्ापक पादके भाराांच्या कारककबदूांच्या दरम्यान िरच्या वदशनेे वििवलत होतात. त्यामुळे वनम्नस्तर-
प्रवतवक्रया भाराांच्या खाली महत्तम आवण त्याांच्या दरम्यानच्या के्षत्राांत लघुतम असतात. येरे् वनम्नस्तर-
प्रवतवक्रयाांच्या वितरणािर वििलनािा प्रभाि पडत असल्यामुळे, स्स्र्वतस्र्ापक पादकाांिरील विनामक 
पवरबले, त्याि पवरस्स्र्तीतील ताठ पादकाांच्या बाबतीत वमळणाऱ्या पवरबलाांपेक्षा पुष्ट्कळि कमी असतात. 

 

 
आकृिी १०७ : (अ) स्स्र्वतस्र्ापक तुळई स्स्र्वतस्र्ापक आधारािर ठेिली ि वतच्या दर एकाांक रुां दीिर भ’ 
मूल्यािा रेिाभार लािला असता, वमळणारे वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिे वितरण. (आ) भारयुक्त, अवत लिविक 

तुळईिी भपूृष्ठापासून िर उिलली गेलेली टोके. 
 
स्स्र्वतस्र्ापक तुळया ककिा स्स्र्वतस्र्ापक वनम्नस्तरािरील पादके याांतील विनामक पवरबले ठरविण्याच्या 
पद्धती व्यािहावरक बलविज्ञानाच्या वकत्येक पाठ्य पुस्तकाांतून िर्मणलेल्या असतात (उदाहरणार्थ, 
वटमोकशको १९४१ पाहा); म्हणून पुढील पवरच्छेदाांतून केिळ तविियक सिथसाधारण तत्त्िाांिा साराांश 
वदलेला आहे. 

 
स्स्र्वतस्र्ापक वनम्नस्तरािर ठेिलेल्या एका स्स्र्वतस्र्ापक तुळईिा अनुदीघ्य छेद आकृती १०७ अ 

मध्ये दाखविला आहे. वतिी लाांबी ल असून वतच्या कोणत्याही वठकाणच्या आडव्या छेदािे के्षत्रफळ 
सारखेि आहे. तुळईिी रुां दी र ि जाडी च असून वतच्या दर एकाांक रुां दीिर भ’ हा भार आहे. भार तुळईच्या 
लाांबीच्या मध्यािर कारक आहे. या तुळईिे अिसीदन समीकरण १२४ (१) ने ठरविता येते. 
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 द  = प्रवन = स्स्र्राांक [१]  न 
 
भाराच्या प्रभािामुळे तुळईस िक्रता येते आवण वतिे स्र्ान आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे होते. समजा, 
 
य ं= तुळईिा स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-मापाांक, 
 
ज = रच³/१२, तुळईच्या छेदािी पवरिस्तू, 
 
का = तुळईच्या मध्यकबदूपासून क्ष अांतरािर मोजलेले, एकाांक रुां दीिरील उभे कातथवनक बल, 
 
द = तुळईच्या मध्यकबदूपासून क्ष अांतरािर मोजलेली वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया (एकाांक के्षत्रािरील 

दाब), 
 
न = मध्यकबदूपासून क्ष अांतरािर मोजलेले तुळईच्या तळािे अिसीदन आवण 
 
∈ = नैसर्मगक लघुगणकािा मूलाांक 

 
आहेत. तुळईच्या मध्यकबदूपासून मोजलेल्या क्ष च्या अांतरानुसार कातथवनक बल बदलण्यािे प्रमाण खालील 
समीकरणाने व्यक्त करता येते. 
 

− dका = द = नप्रवन [२] dक्ष 
 
विनमनवसद्धान्तानुसार तुळईिे, वतच्या मूलस्र्ानाच्या सांदभातील न हे उभे विस्र्ापन पुढील 

समीकरणाने ठरविता येते : 
 

− dका = नप्रवन = − जय ं d⁴न [३] dक्ष dक्ष⁴ 
 
या समीकरणािे उत्तर खाली वदले आहे. 
 

न = थ₁ · कोज्याह ಕ · कोज्या ಕ + थ₂ ज्याह ಕ · ज्या ಕ + थ₃ कोज्याह ಕ · ज्या ಕ 
+ थ₄ ज्याह  ಕ · कोज्या ಕ [४ अ] 

 
येरे् 
 

ಕ = क्ष₄ √ प्रत्रनर [४ आ] ४जय ं
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हा शुद्धाांक असून थ₁ ते थ₄ हे िलानयनािे स्स्र्राांक आहेत. या पवरस्स्र्तीतील दर एकाांक रुां दीिरील 
विनामक पवरबल खालीलप्रमाणे असते. 
 

प = जय ं · d²न [५] र dक्ष² 
 
थ₁ ते थ₄ हे िलानयनािे स्स्र्राांक (समीकरण ४ अ) अशा प्रकारे ठरविले पावहजेत की, 

सातत्यलक्षणे आवण सीमालक्षणे याांिी पूतथता त्यामुळे झाली पावहजे. हीं लक्षणे पढुीलप्रमाणे असतात. 
तुळईच्या अध्या लाांबीिर म्हणजे क्ष = ० असताना स्स्र्वतस्र्ापक रेिेला काढलेली स्पशथरेिा आडिी असते 
आवण दर एकाांक रुां दीिरील कातथवनक बल भ’/२ असते. तुळईच्या दोन्ही टोकाांच्या वठकाणी, प हे विनामक 
पवरबल आवण का हे कातथवनक बल याांिी मूल्ये शनू्य असतात. हीं लक्षणे पुढील समीकरणाांनीही व्यक्त 
करता येतात : 
 

 क्ष = ० असताना, dन = ० [६ अ] dक्ष 
 

क्ष = ० असताना, का = 
जय ं

· 
d³न 

= भ’ [६ आ] 
र dक्ष³ २ 

 

क्ष = ल असताना, प = जय ं · d²न = ० [६ इ] २ र dक्ष² 
 
आवण 
 

क्ष = ल असताना, का = ज य ं · d³न = ० [६ ई] २ र dक्ष³ 
 
समीकरण ४ अ आवण हीं समीकरणे याांच्या साहाय्याने आपल्याला तुळईच्या मध्यापासून क्ष अांतरािरील 
वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया पढुीलप्रमाणे वमळते : 
 

द = न प्रवन 
= भ’ಕ₁ 

· 
१ { ज्या ಕ ज्याह (ಕ₁ − ಕ) – 

२ ल ज्याह ಕ₁ + ज्या ಕ₁ 
 

ज्याह ಕ ज्या (ಕ₁ − ಕ) + २ [ कोज्याह ಕ कोज्या ಕ₁ कोज्या ( ಕ₁ − ಕ ) 
२ २ 

+ कोज्या ಕ · कोज्याह ಕ₁ कोज्या
ह ( 

ಕ₁ −ಕ ) ] } [७] 
२ २ 
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आवण त्याि वठकाणच्या दर एकाांक रुां दीिरील विनामक पवरबल पुढील समीकरणाने वमळते. 
 

प = 
भ’ल 

· ( कोज्याह ಕ कोज्या ಕ + ज्याह ಕ ज्या ಕ − ज्याह ಕ · कोज्या ಕ ४ಕ₁ 
 

− कोज्याह ಕ · ज्या ಕ − ब कोज्याह ಕ · कोज्या ಕ + अ ज्याह ಕ · ज्या ಕ) [८] 
 
येरे् 
 

 
 
आवण 
 

ब = 
कोज्या ಕ₁ + ज्या ಕ₁ − ∊ ⁻ಕ₁ 

[९] ज्याह ಕ₁ + ज्या ಕ₁ 
 
आहेत. 

 
वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया द आवण विनामक पवरबल प हीं दोन्हीही भार-कबदूच्या खाली महत्तम 

असतात ि या वठकाणी ಕ = ० असतो. हीं महत्तम मूल्ये खाली वदल्याप्रमाणे असतात : 
 

दमह. = नमह. प्रवन = भ’ಕ₁ · (१ + अ) [१०] 
२ल 

 
आवण 
 

पमह. = 
भ’ ल 

· (१ − ब)  ४ಕ₁ 
 
तुळई पूणथत्िाने ताठ असेल, तर अशा तुळईच्या बाबतीत उपयुथक्त महत्तम मूल्ये खालीलप्रमाणे 

असतात. 
 

द’मह. = भ आवण प’मह.= भ ल  
ल ८  

 
स्स्र्वतस्र्ापक तुळईच्या टोकाांच्या वठकाणी वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया पढुीलप्रमाणे असते : 
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द₁ = न₁ प्रवन = 
२ 

भ’ಕ₁ 
कोज्याह ಕ₁ /२ कोज्या ಕ₁ /२ 

[११] ल ज्याह ಕ₁ + ज्या ಕ₁ 
 
तुळई दीघथ आवण कृश असेल, तर द₁ िे मूल्य (समी.११) ऋण होते. तुळई आवण वनम्नस्तर याांच्या 

स्पशथपृष्ठािर ताणकारी प्रवतबलाांिे अस्स्तत्ि शक्य नसल्यामुळे तुळईिी टोके भारापासून ल’/२ या विवशष्ट 
अांतरापलीकडे भपूृष्ठापासून िर उिलली जातात. आकृती १०७ आ पाहा. या अांतरात वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया 
भाराखाली महत्तम असते आवण तेरू्न कमी होत जाऊन ल’/२ अांतरािर शून्य होते. 

 
गेली वकत्येक दशके स्स्र्वतस्र्ापक आधारािरील तुळया ि लाद्या याांमधील विनामक 

पवरबले ठरविण्याच्या समस्येकडे गवणतशास्त्रात गती असलेल्या स्र्ापत्यविशारदाांिे लक्ष िधेले 
गेलेले आहे. त्यामुळे या िगातील वनरवनराळ्या प्रकाराांच्या, अनेक समस्या यापूिीि सोडविल्या 
गेल्या आहेत. प्रर्मतः लोहमागाखालील खडीिर ठेिलेल्या आधारपटयाांतील म्हणजेि 
वशलेपाटातील विनामक पवरबलाांिी मूल्ये ठरविण्याच्या उदे्दशाने एतविियक वसद्धाांताच्या बाबतीत 
कायथ केले गेले (वझमरमान १८८८). त्याि कायासाठी अमेवरकन सोसायटी ऑफ वसस्व्हल 
एांवजवनयसथच्या “कवमटी टु वरपोटथ ऑन स्रेसेस इन रेलरोड रॅक्स” (टालबोट १९१८) या 
सवमतीनेही हा वसद्धाांत अशाि कायासाठी िापरला. 
 

ग्रांर्कत्याने हा वसद्धाांत १९११ मध्ये एका पायाच्या पूिथकल्पासाठी प्रर्मि िापरला. या 
पायाच्या रिनेत अवत प्रबवलत काँक्रीटच्या तुळयाांिी मािण केलेली होती. पुढच्या काळात हाि 
वसद्धाांत प्रबवलत काँक्रीटमध्ये बाांधलेल्या गोद्याांच्या पूिथकल्पाांसाठीही िापरला गेला (फ्रॉयन्ड 
१९१७, १९२४). तसेि ज्यािर कें वद्रत भार कारक आहेत, अशा रस्त्याांच्या कठीण पृष्ठभागाांमधील 
विनामक पवरबल-मूल्ये ठरविण्यासाठीही तो िापरला गेला (िसे्टरगाडथ १९२६). ज्याांच्या िारे उभे 
भार भमूीिर सांक्रवमत केले जात आहेत, अशा स्स्र्वतस्र्ापक तुळया आवण साध्या िौकटीच्या रिना 
आकृती १०८ अ ते १०८ ई मध्ये दाखविल्या आहेत. आकृती १०८ उ ते १०८ औ मध्ये दाखविलेली 
भार-पवरस्स्र्ती गोद्याांच्या पूिथकल्पाांत अनेकदा आढळते. गोदीच्या कभती व्यिहारतः ताठ (ज = ∞) 
असतात, परांतु तळािी रिना सापेक्षतः लिविक असते (आकृती १०८ ए आवण १०८ ऐ पाहा). 
आकृती १०८ ऐ आवण १०८ औ मधील प या विन्हाने पवरबल ककिा बलयुग्म दाखविले आहे. 
ज्याांिर आकृती १०८ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे भार कारक आहेत, तसेि अन्य विविध प्रकारिे 
भारव्यूह ज्याांिर कारक आहेत, अशा िास्तूांमधील विनामक पवरबले ठरविण्यािी समीकरणे 
हयाशीने (१९२१) एका ग्रांर्ात सांकवलत केलेली आहेत. वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिा गुणाांक िल आहे, 
या गृहीतािा आधार घेऊन प्राप्त होणारी वकत्येक उत्तरेही या ग्रांर्ात समाविष्ट केलेली आहेत. 
वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिा गुणाांक (समीकरण १२४ (१)) द या दाबाच्या िाढत्या तीव्रतेनुसार कमी 
होत जातो, या गृहीतािा आधार घेऊन काही समस्या फ्रॉयन्डनेही (१९२७) सोडविल्या आहेत. 
 
ज्ञात असलेले वसद्धाांत आवण त्याांतील उत्तरे व्यिहारात िापरताना मुख्य अडिण येते ती प्रवन या 

वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेच्या गुणाांकािे मूल्य (समीकरण १२४ (१)) योग्य प्रकारे ठरविण्यािी. प्रवन िे मूल्य 
मृवत्तकेच्या स्िरूपाव्यवतवरक्त इतर अनेक गोष्टींिर अिलांबून असल्यामुळे, प्रयोगशाळेत प्रयोग करून ककिा 
लहान प्रमाणािर स्र्ावनक प्रयोग करून, ते लगेि ठरविता येत नाही. भावरत के्षत्राच्या आकारमानािा 
प्रवनच्या मूल्यािर पडणारा प्रभाि व्यक्त करणारे औपम्य-वनयम फार स्क्लष्ट आहेत आवण पूणथपणे ज्ञातही 
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झालेले नाहीत, त्यामुळे प्रायोवगक फवलताांिरून प्रत्यक्षाविियी अांदाज बाांधणे हा मूलतः अनुमान-
कौशल्यािा प्रश्न ठरतो. उपयुथक्त विधाने पवरच्छेद १२४ मध्ये उल्लेवखलेल्या इतर सिथ गुणाांकाांच्या 
बाबतीतही लागू पडतात. के्षत्रीय पवरस्स्र्तीत प्रवन िे मूल्य ज्याांिर अिलांबून असते, अशा घटकाांिे 
समालोिन इतरत्र प्रकावशत झालेले आहे (टेरझागी १९३२). सुदैिाने वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया गुणाांक 
अनुमानण्यात मोठी िूक झाली, तरी गवणताच्या फवलताांिर पडणारा वतिा प्रभाि सापेक्षतः वततकासा 
महत्त्िािा ठरत नाही; कारण विनामक पवरबल ठरविण्याच्या समीकरण ८ मध्ये या गुणाांकािे केिळ 
ितुर्थमूळ समाविष्ट झालेले आहे. 

 

 
आकृिी १०८ : स्स्र्वतस्र्ापक आधारािरील भार-धारक िास्तूांिे काही प्रकार; या िास्तूांच्या बाबतीत 

वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया, पाश्वीय प्रवतवक्रया आवण विनामक पवरबले ठरविण्यािी समीकरणे प्रवसद्ध झालेली 
आहेत. 

 
१२७. मुक्ि ि िाठ फलकबभिी आणि णिद्युत िाणहनी िारासंाठी बाधंलेल्या मनोऱ्याचंा पाया : 
फलककभतीिे स्रै्यथ वतच्या भवूमगत भागािर येणाऱ्या पाश्वीय विरोधािर पूणथतया अिलांबून असेल, तर अशी 
फलककभत मुक्त आहे असे म्हणतात. वतच्या िरच्या कडेला लािलेली आडिी बले ककिा वतच्यामागच्या 
भरणामुळे वनमाण झालेला पाश्वीय मृवत्तकादाब अशा फलककभतीिर कारक असू शकेल. 
 

आकृती १०९ अ मध्ये अशा मुक्त फलककभतीिा छेद दाखविला आहे. माथ्याच्या कडेला दर एकाांक 
लाांबीिर भ’ हे आडि ेबल लािले असता ते पेलले जाईल, अशा प्रकारे या कभतीिा पूिथकल्प केलेला आहे. 
फलककभत िालुकायुक्त भमूीत ठोकलेली असून त्या िालुकेिी वक्षवतजवदक् प्रवतवक्रया समीकरण १२४ (४) 
ने ठरविता येते, असे गृहीत धरले आहे. 
 
 द = गआख  [१]  न 
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ख या खोलीिर फलककभतीच्या दोन्ही अांगाांिर कारक असलेल्या दाबाांमधील फरकािे एकाांक 
के्षत्रस्र् मूल्य म्हणजे िरील समीकरणातील द होय. 

 

 
आकृिी १०९: (अ) िालुकेत ठोकलेल्या ताठ फलककभतीिा छेद; दर एकाांक लाांबीिर भ’ मूल्यािे 

वक्षवतजसमाांतर बल लािले असता फलककभतीच्या भवूमगत भागािर येणाऱ्या फलरूप आडव्या दाबािे 
वितरण; (आ) सावन्नध्यातील िालुका स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त असताना; (इ) िालुका नम्य 

समतोलाच्या अिस्रे्त असताना. 
 
फलककभतीच्या कडेला भ’ हे बल लािल्यामुळे वतिे उ या कबदूभोिती भ्रमण होऊन विस्र्ापन होते. 

उ िे स्र्ान भपूृष्ठ आवण फलककभतीिा तळ याांच्या दरम्यान असते. भ’ च्या कारक वदशनेे होणारे विस्र्ापन 
धन आवण उलट बाजूिे ऋण मानले आहे. भपूृष्ठापासून मोजलेल्या ख या खोलीिरील विस्र्ापन 
पुढीलप्रमाणे असेल : 
 

न = न₁ − (न₁ − न₂) ख  
ड  

 
या वठकाणी न₁ हे भपूृष्ठाजिळील आवण न₂ हे ड या खोलीिरील पाश्वीय विस्र्ापन आहे. या समीकरणात न 
= द/गआख (समीकरण १) वनयुक्त केल्यास, आपल्याला ख खोलीिरील वक्षवतजवदक् मृवत्तका-प्रवतवक्रयेिे 
मूल्य पुढीलप्रमाणे वमळते : 
 

द = गआ [ न₁ख − (न₁ − न₂) ख² ] [२] ड 
 
न₁ आवण न₂ या अज्ञात पदाांिी मूल्ये फलककभतीच्या समतोलासाठी आिश्यक असलेल्या 

लक्षणाांच्या साहाय्याने ठरविता येतात. हीं लक्षणे अशीं : फलककभतीच्या दर एकाांक लाांबीिरील 
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वक्षवतजवदक् प्रवतवक्रया भ’ असली पावहजे आवण कोणत्याही कबदूभोितीच्या पवरबलाांिी (उदाहरणार्थ, 
आकृती १०९ अ मधील प हा पृष्ठािरील कबदू) बेरीज शनू्य असली पावहजे. म्हणून 
 

भ’ = 
ड        

[३ अ] ∫ द. ∂ख = 
गआड² ( १ न₁ + १ न₂ )  

॰ ६ ३  
 
आवण 
 

भ’च = 
ड        

[३ आ] ∫ दख. ∂ख = गआड₃ ( १ न₁ 
+ 

१ न₂ ) ॰ १२ ४ 
 
आहेत. हीं समीकरणे सोडिनू आवण त्याांच्या उत्तराांतून वमळणारी न₁ आवण न₂ याांिी मूल्ये समीकरण २ 
मध्ये वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरण वमळते. 
 

द = ६भ’ख [ ३ड + ४ च – २ ख (२ड + ३च) ] [४] 
ड³ ड  

 
आकृती १०९ आ मधील पतष हे पवरिलय आवण पफ ही उभी रेिा याांतील आडि ेअांतर म्हणजे द 

या मवृत्तका-प्रवतवक्रयेिी मूल्ये होत. भ’  या बलािे मूल्य जसे िाढते, तसे पवरिलयािा प जिळिा उतार 
सपाट होत जातो आवण द िे मूल्य िाढत जाते. ख िे मूल्य कोणतेही असले, तरी त्या खोलीिरील द िे 
महत्तम मूल्य पुढीलप्रमाणे असते : 
 

दख  मह. = घख (मृप्र − मृउ) [५] 
 
येरे् मृप्र आवण मृउ म्हणजे अनुक्रमे प्रवतयोगी आवण उदु्यक्त मृवत्तका-दाबािे गुणाांक आहेत (प्रकरण ११ 
पाहा.) खोलीिे मूल्य ड असेल, तर तेर्ील दाबािे मूल्य पुढीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

दड = घ.ड (मृप्र − मृउ) [६] 
 
फलककभतीच्या लगतिी मृवत्तका जर उिलली गेली, तर वतच्यासह कभतसुद्धा उिलली जाते; 

कारण फलककभतीिे िजन र्ोडेि असते आवण िालुका फलककभत या दोहोंमधील सापेक्ष विस्र्ापन 
व्यिहारातः शून्यि असते. तेव्हा कभत-घिथणािा गुणाांक शून्यमूल्य गृहीत धरूनि मृप्र आवण मृउ याांिी मूल्ये 
ठरविली पावहजेत. तीं मूल्ये अशी आहेत : 
 

मृप्र = स्प² (४५° + ಖ/२) १५ (४) 
 
आवण 



 

अनुक्रमणिका 

मृउ = स्प² (४५° − ಖ/२) १५ (२) 
 
या वठकाणी ಖ हा िालुकेच्या अांतगथत घिथणािा कोन आहे. 

 
द या मृवत्तका-प्रवतवक्रयेिे मूल्य दख महत्तम (समीकरण ५) पेक्षा अवधक असू शकत नाही. प या 

कबदूजिळ (आकृती १०९ आ) दाबदशथक पवरिलयािा उतार पब या सरळ रेिेच्या उताराइतका झाला की, 
िालुका प्रिाही होते. पब या सरळ रेिेच्या भजुाांनी दख महत्तम िी मूल्ये दाखविली जातात. ही पवरस्स्र्ती 
येण्यासाठी पुढील समीकरणािी पूती झाली पावहजे. 
 

[ dद ] ख = ० = ६भ’ (३ड + ४च) = घ (मृप्र – मृउ) dख ड³ 
 
म्हणजेि— 
 

भ’ = १ घड³ ·  मृप्र − मृउ [७] ६ ३ड − ४च 
 
तर्ावप िालुकाप्रिाह सुरू होताि समीकरण १ लागू पडत नाही आवण दाबरेिा अवधकावधकपणे 

आकृती १०९ आ आवण इ याांमधील पत₂ष₂ या तुटक रेिेशी एकरूप होऊ पाहते. या अिस्रे्त या रेिेच्या 
खालच्या भागाऐिजी त₃ष₃ (आकृती १०९) इ) अशी सरळ रेिा गृहीत धरली, तर काही फारशी िूक होत 
नाही. भ’िे मूल्य याहूनही अवधक झाले, तर त₃ हा कबदू पब रेिेनुसार खाली सरकतो आवण ष₃ हा कबदू 
उजिीकडे सरकतो. फ कबदूच्या उजिीकडे िाळूकडून पेलला जाणारा पाश्वीय दाब दड पेक्षा (समीकरण 
६) वकतीतरी अवधक असतो; कारण फ जिळील दाब िाळूच्या एका अरुां द प्यािरि कारक असतो. 
तर्ावप फ येर्ील मृवत्तकाप्रवतवक्रया दड इतकी होताक्षणीि फलककभतीिा उच्छेद झाला, असे मानण्यािा 
प्रघात आहे. या गृहीतानुसार उच्छेदक्षणी आिश्यक असणारी समतोलािी लक्षणे पुढीलप्रमाणे माांडािी 
लागतात : 
 

भ’महत्तम = १ दड · ड − १ · २दड · ड₁ = दड ( १ ड − ड₁ ) [८ अ] २ २ २ 
 
आवण 
 

भ’महत्तम  (ड + च) = १ दड · ड · ड − १ · २दड · ड₁ ड₁  
२ ३ २ ३  

 
 

= दड ( १ ड² −  १ ड²₁ ) [८ आ] ६ ३ 
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येरे् च म्हणजे भ’  ते प हे अांतर आहे. 
 
या समीकरणाांतून ड₁ हे पद िगळले असता, आपल्याला फलककभत पेलू शकेल, अशा भ’महत्तम या 

महत्तम बलािे मूल्य वमळते. भ’महत्तम आवण च याांिी मूल्ये वदलेली असतील, तर फलककभत, ज्या लघुतम 
खोलीपयंत ठोकली पावहजे, वतिे म्हणजे ड िे मूल्यही या समीकरणाांिा उपयोग करून वमळविता येते. इष्ट 
सुरवक्षतताांकािे मूल्य सु असेल, तर समीकरण ८ मधील दड ऐिजी दड/सु वनयुक्त केले पावहजे. मागल्या 
अांगास केलेल्या भरणामुळे ज्याांच्या िरच्या भागािर उदु्यक्त मृवत्तकादाब कारक आहे, अशा मुक्त 
फलककभतींच्या (कीलकबांधन नसलेल्या फलककभतींच्या) पूिथकल्पातील गवणतासाठीही ही पद्धत 
िापरलेली आहे. (के्र १९३६). 

 

 
आकृिी ११० : विदु्यत् सांिाहक तारेच्या खाांबाच्या पायािर येणारी बले. 

 
विदु्यत्-िावहनी ताराांसाठी बाांधलेल्या मनोऱ्यािा पाया आकृती ११० मध्ये दाखविला आहे. या 

पायािर कारक असलेली बले अशी आहेत : व हे या सिथ िास्तूांिे िजन आवण भ’ हे आकृतीच्या पातळीला 
लां बवदशते मोजलेल्या एकाांक रुां दीिर कारक असणारे बल. हे बल विदु्यत् िावहनीमुळे कारक होते आवण 
विस्र्ापनकारी पवरबल वनमाण होण्यास कारणीभतू होते. पायामध्ये वनमाण होणाऱ्या कलांडण्याच्या 
प्रिृत्तीला विरोध करणारी बले अशी : तळािरील प्रवतवक्रयेिे बल आवण बत हे दोन घटक आवण दा₁ ि दा₂ हीं 
मृवत्तकेच्या पाश्वीय विरोधातून वनमाण होणारी बले. ज्या गोष्टी आकृती १०९ अ मधील दा₁ आवण दा₂ हीं बले 
ठरवितात, त्याि येर्ील दा₁ आवण दा₂ हीं बलेही ठरवितात. म्हणून आकृती ११० मधील दा₁ आवण दा₂ हीं 
बले ठरविण्यासाठी उपयुथक्त पद्धत फारसा बदल न करता िापरता येते. ज्या पातळीत कलांडण्यािी वक्रया 
घडून येते, वतला लांबरूप असणाऱ्या वदशते पायाच्या ठेकळ्यािी लाांबी मयावदत आहे. त्यामुळे 
कलांडण्याच्या वक्रयेला, तसेि ठोकळ्याच्या सावन्नध्यात असलेल्या मृवत्तकेच्या पाश्वीय दमनाला, आणखी 
एका वठकाणी विरोध होतो. ज्या पातळीत कलांडण्यािी वक्रया होते, वतला समाांतर असणाऱ्या ठोकळ्याच्या 
ज्या दोन बाजू आहेत, त्याांतून जाणाऱ्या दोन पृष्ठाांिरील घिथणजन्य विरोध हा तो विरोध होय. या घिथणजन्य 
विरोधामुळे स्र्ैयास होणारे साहाय्य लक्षात न घेण्याने होणारी िकू सुरवक्षततेत भर टाकणारी असते. 

 
मनोऱ्याच्या मध्यरेिेिे कोणात्मक वििलन ಕ या विवशष्ट मूल्यापेक्षा अवधक होऊ नये, असे इष्ट 

असेल, तर के्षत्रीय प्रयोग करून समीकरण १ मधील गआ या गुणाांकाच्या मूल्यािे अनुमान करणे आिश्यक 
असते. आकृती ११० िरून आपल्याला कोणात्मक वििलनािे मूल्य पढुीलप्रमाणे वमळते : 



 

अनुक्रमणिका 

स्प ಕ = १ (न₁ − न₂) [९] ड 
 
समी. ९ आवण समी. ३ याांच्या साहाय्याने उपयुथक्त वििलन वनमाण होण्यास आिश्यक असणाऱ्या 

भ’ या वक्षवतजवदक् किथणबलािे मूल्य ठरविता येते. त्यातून होणारी िूक सुरवक्षततेत भर टाकणारी असते. 
आकृती ११० मधील बत आवण बल या बलाांमुळे वनमाण होणारे विरोधी पवरबल वििारात घेतले असता, 
अवधक िाांगले सत्यसमीप उत्तर प्राप्त होते (सुल्झबगथर १९२७). 
 
१२८. पाश्वीय भाराखालील मुक्ि, लिणचक फलकबभिी आणि स्िूिा : 
मुक्त फलककभत लिविक असेल, तर ती पाश्वीय बलामुळे िाकते ि वििवलत होते. आकृती १११ पाहा. या 
विनमनािे प्रमाण क्षुल्लक नसेल, तर मागील पवरच्छेदात वसद्ध केलेली समीकरणे लाग ूपडत नाहीत. म्हणनू 
अशा फलककभतीच्या पृष्ठािर येणाऱ्या वक्षवतजवदक् मृवत्तका-प्रवतवक्रयाांिी महत्ता आवण त्याांिे वितरण पवर. 
१२६ मध्ये विशद केलेल्या पद्धतीिा अिलांब करून ठरिािी लागतात. फलककभतीिे ख या खोलीिर वतच्या 
मूळ स्र्ानापासून झालेले न हे पाश्वीय वििलन आवण तेर्ील प्रवतवक्रया याांतील सांबांध पुढे वदलेल्या 
समीकरण १२६ (३) च्या साहाय्याने ठरविता येतो. 
 

− dका = द = − जय ं d⁴न [१] dख dख⁴ 
 
द/न हा मवृत्तकेच्या पाश्वीय प्रवतवक्रयेिा गुणाांक ख ह्या खोलीिे फलन म्हणून समाधानकारक 

रीत्या माांडता येईल असे गृहीत धरल्यास, म्हणजेि 
 
 द = फ (ख)  न 
 
असे मानल्यास, आपल्याला पुढील समीकरण माांडता येते. 
 

न फ (ख) = − ज यं d⁴न [२] dख⁴ 
 
हें समीकरण रीफाट (१९३५) याने खालील दोन प्रकरणी सोडविलेले आहे; 

 

फ (ख) = द  = प्रआ = स्स्र्राांक १२४ (५) न 
 
आवण 
 

फ (ख) = द = गआख १२४ (४) न 
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फ (ख) = गआख असे गृहीत धरून त्याने जीं मूल्ये गवणतवसद्ध केली, तीं स्िच्छ िाळूमध्ये ठोकलेल्या, 
मुक्त, पोलादी फलककभतींच्या बाबतीत, त्याला प्रत्यक्ष मोजून वमळालेल्या फवलताांशी फारि उत्तम रीतीने 
जुळणारी होती. 
 

फलककभतीच्या वििलनामुळे भरणामध्ये छत्रवक्रयेिा प्रादुभाि होत असेल, उदाहरणार्थ, 
कीलकबद्ध, लिविक फलककभतीिे वििलन (पवरच्छेद ७८ पाहा), तर मृवत्तकेच्या आडव्या 
प्रवतवक्रयेिा गुणाांक वजच्यात िापरािा लागतो, अशा कोणत्याही पद्धतीिा उपयोग त्या समस्येत 
करता येत नाही. कारण या पद्धतीने वमळणाऱ्या फवलताांना छत्रवक्रयेमुळे बोध येतो. 
 
फलककभत फार खोलिर ठोकलेली असेल, तर वतच्या मध्यरेिेिे वििलन दाखविणारी िक्र रेिा 

‘ज्या’ −आलेखाच्या आकारािी असते (आकृती १११ आ पाहा). जसे खोल जाि ेतसे या िक्ररेिेतील प्रत्येक 
नागमाडी िळणाने दाखविले जाणारे महत्तम वििलन कमी होत जाते. जसजसा काळ लोटेल, त्याप्रमाणे 
मांदीकृत कां पनाांिा आयाम कमी होत जािा, त्यािप्रमाणे काहीसे हे आहे. च िे मूल्य (आकृती १११ आ) 
शून्य आहे आवण मृवत्तकेच्या आडव्या प्रवतवक्रयेिा गुणाांक समीकरण १२४ (४) ने वदल्याप्रमाणे आहे, असे 
गृहीत धरून वमश याने उपयुथक्त वििलनािी िक्र रेिा गवणतवसद्ध केली (१९३०, तविियक समीकरणे 
रीफाट याने उद्धतृ केली आहेत. १९३५). 

 

 
आकृिी १११ : (अ) वक्षवतजसमाांतर बल कारक झाले असता, वमळणारा ऱ्हस्ि स्रू्णेिा िास्तिातील 

आकार; (आ) त्याि पवरस्स्र्तीतील दीघथ स्रू्णेिा आकार; (इ) स्रू्णेतील विनामक पवरबले गवणतवसद्ध 
करण्यासाठी गृहीत धरलेला आकार. 

 
वजच्यािर भपूृष्ठाजिळ ककिा िरच्या बाजूस आडि ेबल कारक आहे, अशा दीघथ स्रू्णेिे वििलन 

आवण वतच्यातील विनमनजन्य प्रवतबले, ठरविण्यासाठीसुद्धा हीि सािथवत्रक पद्धत िापरता येते. ही समस्या 
वटट झने सोडविली आहे (१९३२). त्यासाठी त्याने असे गृहीत धरले की, द ही आडिी प्रवतवक्रया आवण 
खोली याांतील सांबांध पढुील समीकरणाने वनवित होतो : 
 

द = नकआखछ (३)  
 
येरे् कआ आवण छ हे प्रायोवगक गुणाांक आहेत. िाळूच्या बाबतीत छ = १ आवण विक्कण मृवत्तकाांच्या बाबतीत 
छ > १ असे त्या सांशोधकाने गृहीत धरले होते. एक टोकािे उदाहरण म्हणनू त्याने द/न = प्रआ = स्स्र्राांक 
असे गृहीत धरले. हे केिळ आदशथ, विक्कण मृवत्तकाांच्या बाबतीति यर्ार्थ आहे. तरीही प्रत्येक उदाहरणात 
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त्याला वमळालेली अांवतम समीकरणे इतकी स्क्लष्ट आहेत की, व्यािहावरक उपयोगासाठी तीं क्वविति 
सोईिी ठरतात. म्हणनू समस्या सोडविणे सोपे व्हािे, या उदे्दशाने आणखी एक गृहीत स्िीकारणे श्रेयस्कर 
ठरते. ते गृहीत म्हणजे आकृती १११ इ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे स्रू्णेिा खालिा भाग बद्ध आहे असे मानणे, 
हे होय. या रिनेच्या विस्र्ापनातील एकूण कायथ लघुतम असले पावहजे, या अटीिी पूतथता करून भपूृष्ठ 
आवण स्रू्णेच्या वििवलत झालेल्या भागािे खालिे टोक, याांमधील ल हे उभे अांतर ठरविता येते. ज्याांिी 
माथ्यािी टोके ताठ स्िरूपाच्या काँक्रीटच्या लादीमध्ये वनविष्ट केलेली आहेत, अशा लाकडी स्रू्णाांमधील 
विनामक पवरबले ठरविण्यासाठी ही पद्धत िापरण्यात आलेली आहे (कुकमग्ज १९३७). या स्रू्णाांच्या भोिती 
िाळू असून आडिा एकाांक दाब आवण तदनुिांवगक आडि े विस्र्ापन याांच्या गुणोत्तरािे मूल्य खोलीनुसार 
सरळ प्रमाणात िाढत जाणारे आहे, असे त्यासाठी गृहीत धरले होते. खाली वदलेल्या समीकरणाने हे लक्षण 
व्यक्त होते : 
 
 द = गआ (गॅ्रम, सेंमी ⁻⁴)ख १२४ (४)  न 
 
या पद्धतीत वमळणारी अांवतम समीकरणे विशिे सोपी आहेत. ज्या कबदूपासून स्रू्णा बद्ध आहे असे मानता 
येईल, त्या कबदूिी भपूृष्ठापासून मोजलेली ल ही खोली पढुील समीकरणाने वमळते : 
 

 
[४] 

 
येरे् य ंहा स्रू्णेसाठी िापरलेल्या सामग्रीच्या बाबतीतील स्स्र्वतस्र्ापकत्िािा मापाांक आहे, ज ही पवरिस्तू 
आहे आवण म हा त्या स्रू्णेिा व्यास आहे. या समीकरणानुसार ल िे मूल्य स्रू्णेच्या माथ्यािर कारक 
असलेल्या भा ह्या आडव्या बलाच्या महते्तिर अिलांबनू नाही असे वदसते. गवणतािी हीि पद्धत मृवत्तकेच्या 
आडव्या प्रवतवक्रयेिा गुणाांक स्स्र्रमूल्य असतो, असे गृहीत धरल्यास सोपी होते. ही पद्धत ज्याांिे माथ्यािे 
टोक मुक्त आहे, अशा स्रू्णाांिे वििलन ठरविण्यासाठीसुद्धा िापरता येते. 
 
१२९. आधार-स्िूिाचें अक्षणदक् भाराखाली िाकण्याच्या बाबिीिील स्िैयय : 
मृवत्तकेत ठोकलेली ि वजच्यािर भार आहे अशी दीघथ ि कृश स्रू्णा खालच्या कठीण र्रािर टेकलेली 
असेल, तर वतिा िाकून उच्छेद होण्यािी शक्यता वनदान तत्त्ितः तरी असतेि. अशा उदाहरणातील 
लक्ष्मणभार ठरविण्याच्या प्रिवलत पद्धतींत (फॉरसेल १९२६, गॅ्रन होल् म १९२९, कुकमग्ज १९३८) आधारभतू 
मानलेले गृहीत असे आहे की, स्रू्णेच्या आडव्या प्रवतवक्रयेिा गुणाांक स्स्र्रमूल्य असतो; म्हणजेि— 
 
 द = प्रआ (गॅ्रम सेंमी⁻³) १२४ (५)   न 

 
त्यानुसार केलेल्या विश्लेिणातून असा वनष्ट्किथ वनघतो की, स्रू्णा िाकल्यामुळे वतला जो आकार 

येतो तो अनेक तरांगयुक्त ‘ज्या’ - आलेखासारखा  असतो. आकृती ११२ पाहा. या विियािरील कुकमग्जच्या 
प्रबांधािा सांवक्षप्त साराांश पुढे वदला आहे. समजा, 
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ड : अग्राधारी स्रू्णेिी मृदू मवृत्तकेत वनविष्ट झालेली लाांबी; 
म : स्रू्णेिा व्यास; 
य ं: स्रू्णेच्या सामग्रीिा स्स्र्वतस्र्ापकत्िािा मापाांक आवण 
ज : स्रू्णेच्या छेदािी पवरिस्तू 

 
आहेत. तसेि स्रू्णेिे भपूृष्ठाजिळील आवण र्राच्या तळाजिळील, अशी दोन्ही टोके पवरसांवधत आहेत. 
स्रू्णेला िाकल्यामुळे जो ज्या-आलेखाकृती आकार येतो, त्यातील त ही अधथ-तरांगाांिी सांख्या पढुील 
समीकरणाच्या साहाय्याने ठरविता येते : 
 

त²(त + १)² = मप्रआड⁴ [१] π⁴जय ं
 
या समीकरणाच्या उत्तरात त िे मूल्य अपूणांकयुक्त आले, तर त्याऐिजी त्यापुढिा पूणांक गहृीत 

धरणे आिश्यक असते. त िे मूल्य प्रअ या मृवत्तकेच्या आडव्या प्रवतवक्रयेच्या गुणाांकानुसार िाढत जाते हे 
यािरून वदसते. येरे् विनामक भारािे लक्ष्मणमूल्य पढुीलप्रमाणे असते : 
 

भावि = π² जय ं (२त² + २त +१) [२] ड² 
 
िरील समीकरणात उजिीकडे कां साच्या बाहेर असणारे पद म्हणजे पवरसांवधत अग्राांच्या, मुक्त 

स्तांभाच्या बाबतीतील विनामक लक्ष्मणभारािे मूल्य आहे. कुकमग्जच्या प्रबांधात सोडिनू दाखविलेल्या 
उदाहरणाांिरून असे वदसून येते की, मृवत्तका अवतवरक्त प्रमाणात मृदू नसेल, तर भावि या विनामक 
लक्ष्मणभारािे मूल्य स्रू्णेच्या दमनसामथ्यापेक्षाही अवधक असते. प्रयोगशाळेत केलेल्या प्रयोगाांच्या िारे या 
वसद्धाांताच्या खरेपणािा पडताळा आलेला आहे. लक्ष्मणभारािे मूल्य बरेि मोठे असल्यामुळे भपूृष्ठाखाली 
िाकून उच्छेद झालेल्या स्रू्णाांिी उदाहरणे प्रत्यक्षात आढळत नाहीत. 

 

  
आकृती ११२ : मृदू, विक्कण मृवत्तकेत 
ठोकलेल्या अग्राधारी स्रू्णेिर अिजड 
उभा भार ठेिला असता येणारे विरूपत्ि. 

आकृती ११३ : िरिी रेखाकृती : स्रू्णाांिर आधावरत 
काँक्रीटिी ताठ लादी भावरत अिस्रे्त; खालिी रेखाकृती : 
भारािा मध्य उ₁ते उ’₁ येरे् सरकला असता होणारे लादीिे 

वििलन. 
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१३०. िाठ िास्िंूना आधारभूि असलेल्या स्िूिािंरील उभ्या भाराचे णििरि : 
लादीपद्धतीच्या आवण ताठ स्िरूपाच्या, िौकोनी पायािा छेद आकृती ११३ मध्ये दाखविला आहे. समाांतर 
राांगाांमध्ये ठोकलेल्या स्रू्णाांनी या लादीला आधार वदलेला आहे. क्ष अक्षाला समाांतर असलेल्या राांगा 
सारख्या अांतरािर आहेत आवण अक्षाच्या सांदभात त्या सममात्र आहेत. तर्ावप अक्षाला लां बवदशते असलेल्या 
राांगाांतील अांतर वनरवनराळे आहे. क्ष अक्षास समाांतर असलेल्या प्रत्येक राांगेिरील एकूण भार भाए आहे. या 
भारािा कारक कबदू त्याच्या क्ष अक्षािरील मूळ उ₁ या स्र्ानापासून उ’₁ ह्या वठकाणी सरकि.ू उ’₁ ह्या 
कबदूिे लादीच्या डाव्या कडेपासून मोजलेले अांतर ल₁ आहे. भाए िे मूल्य तेि आहे. भारािे स्र्ानाांतर 
केल्यामुळे डािीकडील स्रू्णाांिरिा दाब घटतो, तर उजिीकडील स्रू्णाांिरिा दाब िाढतो. भारािे अशा 
प्रकारे स्र्ानाांतर केल्यानांतर स्रू्णाांिर येणारा दाब ठरविण्यािी समस्या आता सोडिाियािी आहे. 
 

भाराच्या स्र्ानाांतरामुळे लादीिा तळ कलां डून त्याच्या पफ या मूळ स्र्ानापासून प₁फ₁ या स्र्ानी 
जातो. प₁ आवण फ₁ या वठकाणाांिे तिन्य अिसीदन अनुक्रमे न₁ आवण न₂ इतके आहे. य अक्षापासून क्षस 
अांतरािर असलेल्या स्रू्णेिे अिसीदन पढुीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

न  = न₁ + न₂ − न₁ · क्षस [१] ल 
 
पायािा समतोल साधाियािा असेल, तर भा₁ ते भाछ या स्रू्णा-प्रवतवक्रयाांिी बेरीज भाए या एकूण 

भाराइतकी असली पावहजे आवण या प्रवतवक्रयाांच्या य अक्षाच्या सांदभातील पवरबलाांिी बेरीज भाएल₁ इतकी 
असली पावहजे. म्हणून— 
 

भाए = 
छ 

भा [२ अ] ∑ 
१ 

 
आवण 
 

भाएल₁ = 
छ 

भास क्षस [२ आ] ∑ 
१ 

 
येरे् छ म्हणजे क्ष अक्षाला समाांतर असलेल्या एका राांगेतील स्रू्णाांिी सांख्या आहे. हे समीकरण 
सोडविण्यासाठी स्रू्णेिी प्रवतवक्रया आवण वतिे अिसीदन याांतील सांबांधाविियी काही तरी गृहीत आपण 
स्िीकारले पावहजे. नेहमी स्िीकारले जाणारे गृहीत पढुील समीकरणाने व्यक्त करता येते : 
 
 भास = प्रस्रू् (गॅ्रम सेंमी.⁻¹) = स्स्र्राांक [३]  न 
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येरे् प्रस्रू् म्हणजे स्रू्णेच्या ऊध्िथवदक् प्रवतवक्रयेिा गुणाांक आहे (समीकरण १२४ (२)). आधीिी समीकरणे 
आवण हे समी. ३ याांिी साांगड घालून आपल्याला स्रू्णाांिरील भार ठरविता येतो. या फवलतािी अिूकता 
समीकरण ३ मध्ये प्रविष्ट झालेल्या दोिाांिर अिलां बनू असते. िरील उदाहरणात काही स्रू्णाांिरील भार 
आपण िाढविला आवण काहीिरील कमी केला त्यामुळे प्रस्रू् िे मूल्य सिथ स्रू्णाांच्या बाबतीत स्रू्लमानाने 
सुद्धा सारखे राहणार नाही. म्हणून या कृतीत प्रविष्ट होणारी िूक महत्त्िपूणथ असण्यािी शक्यता आहे. 
 
१३१. सागरी धक्क्याच्या बभिींना णदलेला स्िूिाचंा आधार : 
सागरी धक्क्याच्या कभतींना वदलेला स्रू्णाांिा आधार आवण इमारतींना वदलेला स्रू्णाांिा आधार या दोहोंत 
फरक असतो. धक्क्याच्या कभतीच्या पायािरील बलाांच्या प्र या फलरूप भारािी वदशा वतरकस असते, हा तो 
फरक होय. धक्क्याच्या कभतींना पुरेसे स्र्ैयथ प्राप्त व्हाि,े म्हणून पुष्ट्कळदा त्याांिा पाया, उभ्या स्रू्णाांिा एक 
सांि आवण वतरकस स्रू्णाांिे दोन सांि, अशा एकूण तीन सांिाांिर ठेिलेला असतो. वतरकस स्रू्णाांिे सांि 
एकमेकाांना विरुद्ध वदशाांत कललेले असतात. आकृती ११४ अ पाहा. त्या स्रू्णाांिरील भार ठरविण्यािी 
सिांत जुनी आवण सोपी पद्धत कुलमानिी पद्धत म्हणनू प्रवसद्ध आहे. वतिे िणथन लोहमेयरने केले आहे 
(िेनेक-लोहमेयर १९३०). स्रू्णाांच्या प्रत्येक सांिाऐिजी आपण त्याच्या मध्यरेिेच्या वठकाणी एकेक 
काल्पवनक स्रू्णा वनयुक्त करू. आकृती ११४ आ मध्ये या काल्पवनक स्रू्णा अ, ब आवण क ह्या अक्षराांनी 
दाखविल्या आहेत. अ आवण ब या स्रू्णाांिर अनुक्रमे भाअ आवण भाब असे अक्षीय दाब कारक आहेत आवण क 
या स्रू्णेिर भाक हे अक्षीय किथण कारक आहे. 

 

 
आकृिी ११४ : सागरी धक्क्याच्या कभतीखालील आधार-स्रू्णाांिरील भार ठरविण्याच्या पद्धती. (अ) ते 

(इ) कुलमानप्रणीत पद्धत; (ई) आवण (उ) समलांबाकृतीिर आधारलेली पद्धत. 
 
ब आवण क या रेिाांिा फ हा सांपात कबदू आवण अ रेिा आवण बाह्य बल प्र िी कारक रेिा याांिा प हा 
सांपातकबदू, या दोन्ही सांपातकबदूना जोडणाऱ्या रेिेिरूनि भाब आवण भाक ह्या बलाांच्या प्र’ या फलरूप 
बलािी वदशा गेली पावहजे. या गोष्टीिरून आवण आकृती ११४ इ मध्ये काढलेल्या बलप्रवतमेच्या साहाय्याने 
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भाअ, भाब आवण भाक हीं बले ठरविता येतात. प्रत्यक्षातील प्रत्येक स्रू्णेिरील भार भा असेल, तर धक्क्याच्या 
एकाांक लाांबीमध्ये असलेल्या, प्रत्येक प्रकारच्या सांिातील स्रू्णाांिी सांख्या खालीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

छअ = भाअ 
; छब = भाब आवण छक = भाक  

भा भा भा  
 
काल्पवनक स्रू्णा दाखविणाऱ्या रेिेच्या एका बाजूस अध्या आवण दुसऱ्या बाजूस अध्या अशा प्रकारे, प्रत्येक 
प्रकारच्या सांिातील स्रू्णाांिी  माांडणी प्रत्यक्षात केली जाते. 

 
आकृती ११४ ई मध्ये दाखविलेल्या रिनेत स्रू्णाांच्या १ ते ५ अशा पाि राांगा आहेत. िौथ्या आवण 

पािव्या राांगाांतील स्रू्णाांिे मारे् एकाि सरळ रेिेत आहेत. ही रेिा ही रेिा आकृतीमध्ये  या आकड्याने 
दाखविली आहे. अशा पद्धतीच्या पायातील स्रू्णाांिरील दाब ठरविण्यािी एक पद्धत वसद्ध केलेली आहे. 
वतला समलांबपद्धत असे म्हणतात (िणथनासीठी िेनेक-लोहमेयर १९३० पाहा). प्र या फलरूप भाराच्या प्रउ 
या उभ्या घटकाऐिजी आपण पफफ₁प₁ या समलांबाने दाखविला जाणारा सलग भार वनयुक्त करू. या 
आकृतीिे के्षत्रफळ प्रउ या उभ्या घटकाइतके आहे वतिा गुरुत्िमध्य प्रउ च्या कारक वदशिेर स्स्र्त आहे. 
उभ्या वदशतेील समतोलाच्या लक्षणाांिी पूतथता या सलग भाराने केली जाते.  ते  या स्रू्णाशीिांच्या 
िार राांगातील दा₁ ते दा₄ हे उभे दाब आता आपण ठरि.ू त्यासाठी असे गृहीत धरू की, समलांबाकृती 
भारािा पफ हा तळ अलग अलग अशा तुकड्याांिा बनलेला आहे. हे तुकडे असे : प−२,  आवण  
फ. हे तुकडे आकृती ११४ ई मध्ये दाखविल्याप्रमाणे स्रू्णाांच्या माथ्याांिर ठेिलेले आहेत आवण  ि  या 
वठकाणी हे तुकडे पवरसांवधत केलेले आहेत. 

 
अशा प्रकारे प्राप्त झालेले दाब म्हणजे धक्क्याच्या एकाांक लाांबीत असलेल्या स्रू्णाशीिांच्या िार 

राांगाांपैकी प्रत्येकीिर कारक असणारी उभी बले होत; प्र या बलािा प्रआ हा आडिा घटक केिळ ३ ते ५ या 
वतरकस स्रू्णाांच्या िारे पेलला जातो. त्याांच्यािरील एकूण दाब आकृती ११४ उ मध्ये दाखविलेल्या 
बलप्रवतमेच्या साहाय्याने ठरविता येतो. या बलप्रवतमेच्या साहाय्याने वमळालेल्या भारास प्रत्येक स्रू्णेिरील 
भा या भाराने भागले असता, धक्क्याच्या एकाांक लाांबीत, प्रत्येक ओळीत असणाऱ्या स्रू्णाांिी सांख्या वमळते. 

 
प्रउ या उभ्या घटकाऐिजी पफफ₁प₁ (आकृती ११४ ई) असा समलांबाकृती भार गृहीत धरणे, 

वततकेसे तकथ शुद्ध नाही. कारण आकृतीिे के्षत्रफळ प्रउ इतके असेल आवण वतिा गुरुत्िमध्य प्रउ च्या कारक 
वदशिेर स्स्र्त असेल, तर दुसरी कोणत्याही आकारािी आकृती गृहीत धरली, तरीही तोि हेतू साध्य होऊ 
शकतो. अग्राधारी स्रू्णाांिा आधार वदलेल्या, धक्क्याच्या कभतीच्या या िैवशष्ट्यपूणथ उदाहरणामधील 
तकथ शुद्ध नसलेला हा भाग काढून टाकण्यासाठी िसे्टरगाडथने (१९१७) या विश्लेिणात एक अट प्रविष्ट 
केली; ती म्हणजे स्रू्णाशीिांिे वििलन आधार वदलेल्या िस्तूच्या ताठपणास सुसांिादी असेि असले 
पावहजे, ही होय. या गृहीतािर बसविलेल्या सध्याच्या अवतशय सविस्तर स्िरूपाच्या कृतीस नोकें टिडेिी 
पद्धत असे म्हणतात. ही पद्धत पुढील गृहीताांिर आधावरत आहे : (१) आधावरत िास्तू आवण स्रू्णाांच्या 
अग्राांिा आधार हीं दोन्हीही पूणथत्िाने ताठ आहेत. (२) स्रू्णा बाांधण्यासाठी िापरलेल्या सामग्रीिे ितथन 
तांतोतांतपणे हूकच्या वनयमानुसार होते. (३) स्रू्णाांच्या भोिती असलेल्या मवृत्तकेच्या पाश्वीय विरूपतेस 
होणारा विरोध दुलथ वक्षला, तरी िालते. दुसऱ्या शबदाांत असे म्हणता येईल की, धक्क्यािी कभत म्हणजे ताठ 
िस्तू असून वतला आधार देणाऱ्या स्रू्णा म्हणजे ताठ आधारािर टेकलेले आवण पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक 
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असलेले स्तांभ आहेत, असे या पद्धतीत गृहीत धरले जाते आवण स्रू्णाांभोिती असलेल्या मवृत्तकेिे अस्स्तत्ि 
आवण स्रू्णाांच्या टोकाांना आधार देणाऱ्या मृवत्तकेिी विरूपता याांकडे दुलथक्ष केले जाते. हीं गृहीते जर 
खरोखरि समर्थनीय असतील, तर स्र्ैवतक दृष्ट्या अवनिये असलेल्या िास्तूांच्या वसद्धाांतात िापरल्या 
जाणाऱ्या पद्धतींिा अिलांब करून स्रू्णाांिरील दाब गवणतवसद्ध करता येईल. उपयुथक्त रिनेला विरूपता 
येत असताना स्रू्णाशीिांिी सापेक्ष स्र्ाने ककिा स्रू्णाांच्या टोकाांिी स्र्ाने ह्याांपैकी काहीि बदलता कामा 
नये; या लक्षणाांिी पूतथता स्रै्वतक दृष्ट्या अवनिये असलेल्या गोष्टींनी केली पावहजे. स्रू्णाांिे एकीकडिे 
टोक ककिा दोन्ही टोके बद्ध असतील, तर समस्येच्या उत्तरामध्ये पुढील लक्षणािीही पूतथता झाली पावहजे. 
स्रू्णाांच्या मध्यरेिेला त्याांच्या बद्ध टोकाांजिळ काढलेल्या स्पशथरेिाांिी सापेक्ष स्र्ाने न बदलता तींि रावहली 
पावहजेत, (नोकें टिडे १९२८), हे ते लक्षण होय. 

 
स्रू्णाांच्या प्रवतवक्रया ठरविण्याच्या गवणतात प्रविष्ट होणाऱ्या ि स्र्ैवतक दृष्ट्या अवनिये असलेल्या 

अनेक पदाांमुळे हे गवणत काहीसे स्क्लष्ट होते. म्हणून समस्येच्या स्िरूपाशी सुसांगत राहून शक्य होईल 
वततका सोपेपणा या कृतीत आणण्यािे बरेि प्रयत्न झालेले आहेत. पी. हेदे्द याने (१९२९) ही समस्या 
सोडविण्यासाठी प्रभािरेिाांच्या पद्धतीिा अिलांब केला आवण ए. ए. लाबुटीन याने (१९३३) एक 
आलेखात्मक पद्धत शोधून काढली. ही समस्या सोडविण्याच्या तांत्रािी सद्यःस्स्र्ती स्पष्ट करणारा, एक 
साराांशिजा ग्रांर् इांस्ग्लश भािेत प्रकावशत झालेला आहे (व्हेटेर १९३९). या वसद्धाांतातील मलूभतू गृहीते, 
वनदान स्रू्लमानाने का होईना, प्रत्ययास येतील अशा के्षत्रीय पवरस्स्र्तीिी कल्पना करणे काहीसे कठीणि 
आहे. जरी स्रू्णा द्रिसदृश विखलातून खडकापयंत ठोकलेल्या असतील, तरी या गवणतािी फवलते 
अवतशय िुकीिी असण्यािा सांभि आहे; कारण या वसद्धाांतात स्रू्णाांिी टोके आवण खडक याांच्या 
स्पशथकबदूजिळील विरूपतेकडे दुलथक्ष केले जाते. स्रू्णाांिी अक्षीय विरूपता, त्याांच्या लाांबीच्या सरळ 
प्रमाणात िाढत जाते, या गृहीताला उपयुथक्त विरूपतेमुळे बाधा येते. एिांि, या वसद्धाांतािे व्यािहावरक मूल्य 
तसे सांशयास्पद आहे असेि म्हटले पावहजे. 
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प्रकरि १७ 
 

अपारप्राय, स्स्िणिस्िापक घनरािींणिषयीचे णसद्धांि 
 
१३२. स्स्िणिस्िापक आणि नम्य समिोल : 
नम्य विसपथणरूपी उच्छेदाच्या बाबतीत (वितीय खांड पाहा) एखाद्या मृवत्तकाराशीिा सुरवक्षतताांक ३ हून 
अवधक मूल्यािा असेल, तर मृवत्तकेतील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती, ती मवृत्तका पूणथपणे स्स्र्वतस्र्ापक आहे, असे 
गृहीत धरून वमळणाऱ्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीशी जिळपास सारखी असणे सांभिनीय असते. म्हणून सौम्य 
प्रवतबलाांच्या प्रभािाखाली असलेल्या मृवत्तकाराशीतील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-
वसद्धान्तानुसार अनुमावनता येते. अशा प्रकारे वमळणाऱ्या फवलताांत प्रविष्ट होणारी िकू वकती मोठी आहे, हे 
प्रत्यक्षातील प्रवतबलविकृवत-सांबांध हूकच्या एतविियक वनयमाहून वकती प्रमाणात िगेळा आहे, त्यािर 
मुख्यतः अिलांबून असते. हे िगेळेपण, नम्य समतोलािी अिस्र्ा येऊ लागेल, तसे त्िरेने िाढते. हे 
िगेळेपण महत्त्िािे नाही अशी अपेक्षा असेल, तर त्या वठकाणी या प्रकरणात िर्मणल्याप्रमाणे 
स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-वसद्धाांतािा िापर करता येतो. जर ते महत्त्िािे ठरणार असेल, तर प्रकरण ५ ते ११ 
याांमध्ये िर्मणल्याप्रमाणे नम्यता-वसद्धाांतािा अिलांब केला पावहजे. 
 

पुढील उदाहरणाांिरून हे विधान स्पष्ट व्हाि.े खोदाईला वदलेल्या आधारकाष्टाांिरील 
िालुकेिा दाब हा स्रू्लमानाने उदु्यक्त मृवत्तकादाबाइतका असतो, असा अनुभि आहे. ही 
िस्तुस्स्र्ती असे दशथविते की, दरडीमागिी िालुका जिळजिळ नम्य समतोलािस्रे्त असािी, मग 
लाकडी वधऱ्याांच्या दमनजन्य उच्छेदाच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांकािे मूल्य काहीही असो. नम्य 
समतोल अिस्रे्च्या जिळपास असणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती अस्स्तत्िात असल्यामुळे, अशा 
उदाहरणात स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-वसद्धाांतािा आधार घेऊन गवणत माांडणे काटेकोरपणे वििार करता 
िज्यथ आहे; याउलट, तेरे् नम्यता-वसद्धाांतािा अिलांब केला असता होणारी िूक फारशी मोठी 
नसते. या कारणास्ति मृवत्तकादाबविियक सगळे सांशोधन नम्यता वसद्धाांतािर आधावरत आहे. 
धरणाांत िापरलेल्या मृवत्तकेतील प्रवतबले ककिा दरडींमागील मृवत्तकेतील प्रवतबलेसुद्धा 
साधारणपणे हूकिा वनयम स्रू्लमानानेही लागू होणार नाही अशा कके्षतील असतात. म्हणनू 
उतारविियक समस्या देखील प्रकरण ९ मध्ये िर्मणल्याप्रमाणे, नम्यता-वसद्धाांताच्या आधारे 
सोडविणे समर्थनीय ठरते. याउलट, लादीपद्धतीच्या पायाखाली िाळूिा र्र आवण त्याखाली 
विक्कण मृवत्तकेिे र्र असल्यास या र्राांतील उभ्या दाबािी तीव्रता आवण त्यािे वितरण 
ठरविण्यासाठी स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-वसद्धाांतािा िापर यशस्िीपणे करता येतो; कारण विवशष्ट 
खोलीच्या पलीकडील मवृत्तकेिी अिस्र्ा नम्य समतोलाच्या अिस्रे्पेक्षा फार िगेळी असते. 

 
१३३. मूलभूि गृहीिे : 
या ग्रांर्ात स्िीकारलेल्या सांकेतानुसार प्रणिबल ही सांज्ञा एकाांक के्षत्रािरील बल या अर्ानेि केिळ िापरली 
जाईल. दमनकारी प्रवतबले धन आवण ताणकारी प्रवतबले ऋण मानली जातील. णिकृिी म्हणजे वििवक्षत 
वदशते होणारा एकाांक लाांबीतील बदल होय. ऱ्हस्ित्ि ककिा आकुां िन वनर्ममणारी विकृती धन आवण दीघथत्ि 
देणारी विकृती ऋण समजली जाईल. प्रवतबलाांिा ऊहापोह करणाऱ्या प्रत्येक वसद्धाांतात एक गोष्ट गृहीत 
धरलेली असते की, प्रवतबल ज्या पदार्ािर कारक असेल, तो पदार्थ समदैवशक आवण समाांग आहे ककिा 
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या आदशथ लक्षणाांपेक्षा तो जर िगेळा असेल, तर ते िगेळेपण सोप्या समीकरणाांनी व्यक्त करता येईल असे 
आहे. स्स्र्वतस्र्ापक ितथनाच्या सांबांधात एखाद्या घन पदार्ात समदैणिकत्ि आहे असे म्हटले जाते, तेव्हा 
त्या सांपूणथ घन पदार्ात, तसेि त्यातील प्रत्येक कबदुस्र्ानी प्रत्येक वदशते, अगदी सारखे स्स्र्वतस्र्ापक 
गुणधमथ अवभपे्रत असतात आवण त्यात समागंिा आहे, असे म्हटले जाते, तेव्हा त्यातील प्रत्येक वठकाणी, 
सारख्या वदशाांमध्ये सारखे गुणधमथ आहेत, असा अर्थ अवभपे्रत असतो. म्हणनू समाांग पदार्थ हा समदैवशक 
असेलि असे नाही. णिदैणिक या सांजे्ञने समदैवशकतेपासून िगेळेपण, मग ते कोणत्याही प्रकारिे असो, 
दशथविले जाते. विदैवशक पदार्ांिे स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक स्स्र्राांक, एकमेकींस लां बरूप असणाऱ्या तीन 
पातळ्या सममात्रतेच्या पातळ्या ठराव्यात असे असतील, तर त्या पदार्ास लंबदैणिक म्हणतात. 
लां बदैवशक पदार्ािा वििार करताना साधारणपणे असे गृहीत धरले जाते की, एक पातळी आडिी आहे 
आवण दोन उभ्या पातळ्याांच्या सांदभातील स्स्र्वतस्र्ापकत्िािे गुणधमथ समान आहेत. 
 

पुढील पवरच्छेदाांत समाविष्ट केलेल्या बरािशा वसद्धाांताांत मृवत्तका, समदैवशकत्ि आवण समाांगत्ि 
अशा दोन्ही गुणाांनी युक्त आहे, असे गृहीत धरले आहे. या गृहीताऐिजी काही िगेळे गृहीत धरले असेल, 
तर ते नेहमी स्पष्टपणे उल्लेवखले जाईल. काही र्ोडे अपिाद सोडता, या वसद्धाांताांत असेही गृहीत धरले 
आहे की, मृवत्तकेिे ितथन तांतोतांतपणे हूकच्या वनयमानुसार होते. या वनयमानुसार एकवदक् प्रवतबल ಲ आवण 
तदनुिांवगक एकवदक् विकृती ರ याांिे गुणोत्तर स्स्र्रमूल्य असते; म्हणजेि 
 
 ಲ 

= यं (गॅ्रम सेंमी.⁻²) [१]  ರ 
 
आवण त्यास यगंचा मापाकं ककिा स्स्िणिस्िापन-मापाकं म्हणतात. एकवदक् धन प्रवतबलाने वनर्ममलेली 
विकृती, आकृती ११५ अ मध्ये दाखविलेल्या साध्या दमन प्रयोगाने अभ्यासता येते. तेरे् नमुन्याच्या माथ्यािर 
एका पोलादी िकतीच्या िारे भा हा भार लािला आहे. नमुन्यािा तळ आवण मार्ा हे दोन्हीही 
स्नेहाांजनवलप्त आहेत. उभी विकृती ರ आवण ಲ हे प्रवतबल, याांतील सांबांध दाखविणारा आलेख काढला 
असता, (आकृती ११५ आ) पूणथतया स्स्र्वतस्र्ापक असलेल्या पदार्ाच्या बाबतीत आपल्याला उय ं ही 
सरळ रेिा प्राप्त होते. 
 

उभ्या दाबाने वनर्ममलेली उभी धन विकृती आडव्या वदशते ऋण विकृती घडिनू आणते. वतिे मूल्य 
आकृतीत ರआ = Δत/त  आहे. ರआ आवण ರ या विकृतींमधील गुणोत्तरािे मूल्य पुढे वदले आहे. 
 

पॉ = 
ರआ = 

ರआ · य ं [२] 
ರ ರ 

 
या गुणोत्तरास पॉयसनचे गुिोिर असे म्हणतात आवण १/पॉ या त्याच्या व्युत्क्रम पदाला पॉयसनचा अकं 
म्हणतात. पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असलेल्या पदार्ाच्या बाबतीत पॉ स्स्र्रमूल्य असतो. एखाद्या 
उदाहरणात समी. १ आवण २ हीं दोन्हीहीं लागू असतील, तर जोडीच्या प्रवतबलाांमुळे वनमाण होणारी 
विकृती त्याांपैकी प्रत्येक प्रवतबलामुळे स्ितांत्रपणे वनमाण होणाऱ्या विकृतींच्या बेरजेइतकी असते. या 
सांबांधास अणधमेलन-णनयम असे म्हणतात. एखाद्या कबदूच्या स्र्ानी असलेली जोड प्रवतबले एकमेकाांस 
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लांबरूप असणाऱ्या ಲ₁, ಲ₂ आवण ಲ₃ या तीन प्रधान प्रवतबलाांच्या स्िरूपात माांडता येतात (पवरच्छेद ७ 
पाहा). उपयुथक्त वनयमानुसार वििवक्षत वदशतेील विकृती म्हणजे या प्रधान प्रवतबलाांपैकी प्रत्येकामुळे 
स्ितांत्रपणे त्या वदशते वनमाण होणाऱ्या विकृतींिी बेरीज असते. 

 

 
आकृिी ११५ : (अ) पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असलेल्या पदार्ाच्या दांडगोल नमुन्यािर केलेला 
पाश्वथबांधनरवहत दमन-प्रयोग. (आ) प्रयोगािे फवलत. (इ) वत्रवमतींतील प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशा. 

 
आकृती ११५ इ मध्ये दाखविलेल्या समपाश्वािे घनफळ श आहे. त्याच्या बाजूांिर ಲ₁, ಲ₂ आवण ಲ₃ 

हीं प्रधान प्रवतबले कारक आहेत. हीं प्रवतबले सममूल्य म्हणजेि 
 

ಲ₁ = ಲ₂ = ಲ₃ = ಲज 
 
अशी असतील, तर या प्रत्येक प्रवतबलाच्या वदशतेील विकृती पढुीलप्रमाणे असेल : 
 
 ಲज −२ पॉ 

ಲज = 
ಲज (१ − २ पॉ) 

 य ं य ं य ं
 
म्हणून ಲज या सिथ बाजूांनी लािलेल्या दाबामुळे या समपाश्वाच्या एकाांक घनफळागवणक होणाऱ्या 

बदलािे मूल्य पढुीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 
 Δ श 

= 
३ಲज 

(१ − २ पॉ) 
 श य ं
 
पॉ = ०·५ असल्यास Δ श/श या अिकाश-बदलािे मूल्य शून्य होईल. म्हणनू ज्याांच्या बाबतीत पॉ = ०·५ 
आहे, असे स्स्र्वतस्र्ापक, घन पदार्थ अदमनीय असतात. 

 
प्रवतबलािे मूल्य लहान असेल, तर दृढ मृवत्तका आवण काँक्रीट ककिा िालुकाश्म याांसारख्या 

दाणेदार घन पदार्ांच्या बाबतीत पॉयसनच्या गुणोत्तरािे मूल्य सुमारे ०·२ इतके लहान असते आवण 
प्रवतबलाांिे मूल्य अवतशय मोठे झाल्यास ते ०·५ पेक्षाही अवधक होते. दुसऱ्या शबदाांत असे म्हणता येईल की, 
या िगातील पदार्थ लहान भाराखाली आकुां िन पाितात; परांतु उच्छेदािस्र्ा सवन्नध आली असता, ते 
प्रसरण पाितात. तरीही मृवत्तकेच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िाविियीच्या सिथ वसद्धाांताांतून पॉयसनिे गुणोत्तर 
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स्स्र्रमूल्य असते, असे गृहीत धरले जाते. म्हणनू प्रवतबलाांिे मूल्य उच्छेदकारी प्रवतबलाांच्या तुलनेने लहान 
असेल, तरि केिळ अशा वसद्धाांताांिे वनष्ट्किथ यर्ार्थ ठरतात. 

 
ಲ₁, ಲ₂ आवण ಲ₃ या प्रधान प्रवतबलाांिी मूल्ये वनरवनराळी असतील, तरीही त्याांच्यामुळे एकाांक 

घनफळागवणक होणारा Δ श/श हा अिकाशबदल या प्रधान प्रवतबलाांपैकी प्रत्येकाने स्ितांत्रपणे वनर्ममलेल्या 
अिकाशबदलाांच्या बेरजेइतका असतो. कोणतेही एक प्रधान प्रवतबल—उदाहरणार्थ, ಲ₁ —स्ितांत्रपणे 
एकाांक अिकाशागवणक पढुीलप्रमाणे घट घडिनू आणते. 
 
 Δश₁ 

= ಲ₁ −२ पॉ ಲ₁ = ಲ₁ (१ − २ पॉ) [३] 
 श य ं य ं य ं

 
म्हणून तीन वनरवनराळ्या मूल्याांिी प्रधान प्रवतबले एकाि िळेी कारक झाली असता, वनमाण 

होणारा अिकाशबदल पुढीलप्रमाणे असतो : 
 
 Δश = १ – २ पॉ (ಲ₁ + ಲ₂ + ಲ₃) [४]  श य ं

 
Δ श/श या पदास कोणतेही एक मूल्य वदल्यास समीकरण ४ हे एक पातळी दाखविणारे समीकरण 

ठरते. ही पातळी वतन्ही अक्षाांना उ या उगमकबदूपासून सारख्याि अांतरािर छेदते (आकृती ११६ अ पाहा). 
म्हणून समीकरण ४ मधील Δ श/श या पदास वनरवनराळी मूल्ये वदली असता, जीं समीकरणे वमळतात, 
त्याांनी समाांतर पातळ्याांिा एक सांिि वदला जातो. वतन्ही प्रधान प्रवतबलाांच्या बेरजेिे मूल्य िाढते, तसे 
उगमकबदू आवण या पातळ्याांिे वतन्ही अक्षाांिरील छेदनकबदू याांमधील अांतर सरळ प्रमाणात िाढत जाते. 
अशा पातळीिरील कोणत्याही कबदूने, जो प्रवतबलाांिा सांि दाखविला जातो, त्यामुळे वनमाण होणारा 
अिकाशबदल आवण उगमकबदू उ आवण या पातळीिा, कोणत्याही एका अक्षािरील छेदनकबदू याांतील 
अांतराने जे एकवदक् प्रवतबल दाखविले जाते, त्याने वनमाण होणारा अिकाशबदल हे दोन्हीही सारखेि 
असतात. 

 
ಲ₂ = ಲ₃ असेल, तर प्रवतबल-पवरस्स्र्ती ಲ₁ च्या अक्षाभोिती ितुथळात्मक रीत्या सममात्रा होते 

आवण ಲ₁ हे अक्षवदक् आवण ಲ₂ = ಲ₃ हीं वत्रज्यावदक् प्रवतबले ठरतात. या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीने एकाांक 
अिकाशगवणक घडिनू आणलेला बदल पुढीलप्रमाणे माांडता येतो : 
 
 Δ श = १ − २ पॉ · (ಲ₁ + २ಲ₃) [५]  श य ं

 
आकृती ११६ अ िरून असे वदसते की, ½ ಲ₁ तीव्रतेिे वत्रज्यावदक् प्रवतबल ककिा ಲ₁ तीव्रतेिे 

अक्षवदक् प्रवतबल यामुळे वनमाण होणारे अिकाशबदल सारखेि असतात. ितुथळात्मक रीत्या सममात्र 
असलेल्या प्रवतबलाांमुळे होणारे अिकाशबदल दाखविणारे सगळे कबदू ಲ₁ च्या अक्षातून जाणाऱ्या एका 
पातळीिर असतात ि ही पातळी दुसऱ्या दोन अक्षाांनी केलेला कोन दुभागते. म्हणनू अशा प्रवतबलाांतील 
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बदलामुळे होणारा अिकाशबदल आपण विवमवत-आकृतीने दाखि ूशकतो. आकृती ११६ आ पाहा. आकृती 
११६ अ मधील उग₁म₁ ही पातळी वफरिनू कागदाच्या पातळीत आणल्याने ही आकृती प्राप्त होते (रेन्डूवलक 
१९३७). या पातळीत ಲ₁ िी मूल्ये उभ्या अक्षािर दाखविली जातात. तसेि ಲ₃ √२ िी मूल्ये आडव्या 
अक्षािर दाखविली जातात. ग₁म₁ (आकृती ११६ आ) या रेिेला समाांतर असणाऱ्या कोणत्याही एका रेिेिर 
असणारे दोन कबदू घेतले असता, त्याांच्या सहवनदेशकाांतील फरकाने जो प्रवतबलाांतील बदल व्यक्त होतो, 
त्यामुळे होणारा अिकाशबदल शून्य असतो. भवूमवत-वनयमाांनुसार ग₁म₁ या रेिेला लांबरूप असणाऱ्या उಲज 
या रेिेिरील प्रत्येक कबदू ಲ₁ = ಲ₂ = ಲ₃ = ಲज  ही प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दाखवितो. 

 
ितुथळात्मक सममात्रता असलेल्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीमुळे होणारा अिकाशबदल दाखविण्यािी 

दुसरी एक आलेखात्मक पद्धत आकृती ११६ इ मध्ये दाखविली आहे. (कॅसाग्राांद १९३६). या रेखाकृतीत 
भजुा ಲ₁ − ಲ₃ हा फरक दाखवितात आवण कोटी तदनुिांवगक अिकाशबदल दाखवितात. ಲ₃ िे मूल्य मात्र 
स्स्र्र ठेिलेले आहे. मूळच्या शनू्य मूल्यापासून सिथि प्रधान प्रवतबले ಲ₁₀ = ಲ₂ = ಲ₃ या मूल्याप्रत 
िाढविली 

 

 
आकृिी ११६ : (अ) पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असलेल्या पदार्ातील प्रधान प्रवतबले आवण एकाांक 

अिकाशबदल याांमधील सांबांध दाखविणारी रेखाकृती. (आ) आवण (इ) दोन प्रधान प्रवतबले सममूल्य 
असली, तर हाि सांबांध व्यक्त करण्याच्या सोप्या पद्धती. 

 
असता, एकाांक अिकाशागवणक होणारी अिकाशाांतील घट पुढीलप्रमाणे असते: 
 
 Δश॰ = 

१ − २ पॉ 
· ३ಲ₁₀ [६] 

 श य ं
 
ಲ₂ = ಲ₃ हे मूल्य स्स्र्र ठेिनू ಲ ₂ मध्ये यानांतर िाढ केली, तर Δ श॰/श िे मूल्य पुढीलप्रमाणे होते 

: 
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 Δश 
= 

Δश॰ + (१ − २पॉ) ಲ₁ − ಲ₃  
 श श य ं  

 
आकृती ११६ इ मध्ये हा सांबांध गष या सरळ रेिेने दाखविला आहे. ही रेिा उभ्या अक्षास उगमकबदूच्या खाली 
Δश॰/श या अांतरािर छेदते. ಲ₃ या वत्रज्यावदक् बलािे मूल्य स्स्र्र राहून ಲ₁ या अक्षवदक् प्रवतबलात 
झालेली िाढ आकृती ११६ आ मध्ये तन या उभ्या रेिेने दाखविली आहे आवण ಲ₁ िे मूल्य स्स्र्र राहून ಲ₂ = 
ಲ₃ मध्ये झालेली िाढ तल या आडव्या रेिेने दाखविली आहे. वत्रवदक् दमनप्रयोगात (पवरच्छेद ६ पाहा) या 
दोन प्रकाराांपकैी कोणत्याही प्रकारिा बदल वनमाण करता येतो. 
 

प्रत्यक्षातील मृवत्तकाांिर केलेल्या वत्रवदक् दमन-प्रयोगाांिे वनष्ट्किथ आकृती ११६ आ आवण इ 
याांमधील रेखाकृतींसारख्या पद्धतीने माांडले, तर एका दृवष्टके्षपात मवृत्तकेिे गुणधमथ आदशथ, स्स्र्वतस्र्ापक 
पदार्ापेक्षा वकती प्रमाणात िगेळे आहेत, हे आपल्या ध्यानात येते. 
 
१३४. पाश्वीय प्रणिबंध असलेल्या समपाश्वाि स्ििःच्या िजनामुळे णनमाि होिारी प्रणिबल-
पणरस्स्ििी : 
घ घनता असलेला गमभन हा समपाश्वथ (आकृती ११७) आपण पूणथतया घिथणरवहत तळािर ठेि.ू त्याच्या 
िजनामुळे जो दाब वनमाण होतो त्यामुळे केिळ उभ्या वदशते दमन होते असे नव्हे, तर पाश्वीय प्रसरणही 
होते. समपाश्वथ िजनरवहत असता, तर मात्र त्यािा आकार गमभन या आयताने दाखविल्यासारखा रावहला 
असता. समपाश्वाच्या माथ्यापासून ख खोलीिर घेतलेल्या आडव्या छेदािरील लांबवदक् प्रवतबल 
पुढीलप्रमाणे असेल : 
 

ಲ = घख 
 
समीकरण १३३ (२) िरून समपाश्वाच्या दर एकाांक रुां दीतील पाश्वीय प्रसरण पढुीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 
 

ರआ = पॉ ಲ = 
पॉ घ 

· ख [१] 
 य ं य ं

 

 
आकृिी ११७ : स्स्र्वतस्र्ापक पदार्ाच्या समपाश्वथ खांडाला स्ितःच्या िजनामुळे येणारे विरूपत्ि. पाश्वीय 
बांधन वनमाण करणाऱ्या घिथणरवहत, उभ्या कभतीिर येणारा आडिा दाब उजव्या आकृतीत दाखविला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आकृती ११७ मध्ये भ₁ग₁ आवण न₁म₁ या रेिाांनी दाखविल्याप्रमाणे हे प्रसरण खोलीच्या सरळ प्रमाणात 
िाढत जाते. 
 

पूणथतया घिथणरवहत, उभ्या कभती ककिा समपाश्वातील पदार्ािाि परांतु घिथणयुक्त तळािर 
ठेिलेला ि िहूबाजूांनी िढेणारा र्र, याांच्यािारे हा समपाश्वथ पाश्वीयदृष्ट्या प्रवतबांवधत केला, तर पाश्वीय 
प्रसरण होऊ शकत नाही आवण पवरणामी समपाश्वाच्या प्रत्येक उभ्या बाजूिर आडिा दाब कारक होतो. ख 
या खोलीिर त्यािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य ಲ₃ गृहीत धरू. हे मूल्य समपाश्वािे ख खोलीिरील पाश्वीय प्रसरण 
र्ोपिनू शनू्यमूल्य करण्यास पुरेसे असले पावहजे. या दाबामुळे प्रत्येक आडव्या वदशते वनर्ममलेली विकृती 
पुढीलप्रमाणे असेल : 
 

ರ’ = 
ಲ₃ 

− पॉ 
ಲ₃ 

= 
ಲ₃ 

(१ − पॉ) 
य ं य ं य ं

 
ರ’ = ರआ (समी.१) वनयुक्त केल्यास, आपल्याला पुढील समीकरण वमळते : 
 

ಲ₃ = खघ · पॉ = घखम०ृ [२] १ − पॉ 
 
येरे् 
 

मृ० =  
पॉ [३] १ − पॉ 

 
आहे आवण तो मवृत्तकादाब-वसद्धाांतात येणाऱ्या स्तबधािस्रे्तील मृवत्तकादाब-गुणाांकासारखा (समी. १० 
(१)) आहे. व्यिहारतः अदमनीय असणाऱ्या पदार्ांच्या बाबतीत पॉ िे मूल्य ०·५ असते आवण त्या 
पवरस्स्र्तीत मृ० = १ असतो. 
 
१३५. अपारप्राय घनरािीच्या णक्षणिजसमांिर पृष्ठभागािरील बबदुभाराने णनमाि होिारी प्रणिबले 

आणि णिस्िापने : 
घन राशीच्या पृष्ठभागाच्या अवत लहान के्षत्रािर ककिा त्या राशीच्या अांतभागातील लहानशा पोकळीत कारक 
असणाऱ्या बाह्य बलास बबदुभार म्हणतात ि ज्या वठकाणी तो कारक होतो, त्या स्र्ानास कारक-बबदु 
म्हणतात. भारामुळे प्रवतबल-पवरस्स्र्तीत वनमाण होणाऱ्या विके्षपािे कें द्र त्याने दाखविले जाते. अपारप्राय 
घनराशीच्या पृष्ठािर कारक होणाऱ्या वतरक्या कबदुभारािा उभा घटक जी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती वनमाण 
करतो, ती कारककबदूतून जाणाऱ्या उभ्या रेिेभोिती ितुथळात्मक रीत्या समपात्र असते; आवण आडव्या 
घटकामुळे, जी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती वनमाण होते, ती त्या घटकाच्या कारक-रेिेतून जाणाऱ्या उभ्या 
पातळीच्या सांदभात समपात्र असते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ११८ : (अ) भा या कबदुभारामुळे अपारप्राय घनराशीच्या अांतरांगात ठ या वठकाणी वनमाण होणारी 

प्रवतबले.(आ) त्याि वठकाणिी विस्र्ापने. 
 

ज्या िळेी एखाद्या अपारप्राय घनराशीिर लां बरूप कबदुभार कारक होतो, त्यािळेी वनमाण होणारी 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती व्यक्त करण्यास अगदी सोपी, परांतु वततकीि महत्त्िािी असते (आकृती ११८ अ). 
समजा, 

 
भा : भार; 
 
त्र : पृष्ठाखाली असलेल्या ि यदृच्छया वनिडलेल्या ठ या कबदूिे भा च्या म या कारककबदूतून 

जाणाऱ्या उभ्या अक्षापासून मोजलेले आडि ेवत्रज्यात्मक अांतर; 
 
ಇ : मठ हा सवदश आवण कारककबदूतून काढलेला उभा अक्ष याांतील कोन; 
 
ख : पृष्ठभागापासून खाली मोजलेली ठ कबदूिी खोली; 
 
ಲख, ಲत्र, ಲप : अनुक्रमे उभे प्रवतबल, आडि ेवत्रज्यावदक् प्रवतबल आवण आडि ेपवरघीय प्रवतबल; 

सिथ प्रवतबले लां बवदक् ; 
 
ತत्रख : त्र आवण ख याांच्या वदशाांतील कातथवनक प्रवतबल आवण 
 
पॉ : घनराशीच्या बाबतीतील पॉयसनिे गुणोत्तर 

 
आहेत. प्रवतबल-पवरस्स्र्ती म मधून जाणाऱ्या उभ्या अक्षाभोिती सममात्र असल्यामुळे उभ्या, वत्रज्यावदक् 
पातळ्याांिर कातथवनक प्रवतबले शनू्यमूल्य आहेत. सीमालक्षणाांिी काटकोरपणे पूती करणाऱ्या 
प्रवतबलविियक फलनािा अिलांब करून इतर प्रवतबलाांिी मूल्ये गवणतवसद्ध केलेली आहेत. (बॉवसनेस्क, 
१८८५). हीं प्रवतबले पुढीलप्रमाणे असतात : 
 

ಲख = ३भा कोज्या⁵ಇ [१ अ] २πख² 
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ಲत्र =  
भा [ ३ कोज्या³३ ಇ ज्या²ಇ − (१ − २पॉ) 

कोज्या²ಇ ] [१ आ] २πख² १ + कोज्याಇ 
 

ಲप =  − (१ − २पॉ) 
भा [ कोज्या³ಇ − 

कोज्या²ಇ ] [१ इ] २πख² १ + कोज्याಇ 
 

ತत्रख =  
३भा 

· कोज्या ⁴ಇ ज्या ಇ  [ई १] 
२πख² 

 
हीं समीकरणे बॉणसनेस्कची समीकरिे म्हणून प्रवसद्ध आहेत. पॉ िे मूल्य ०·५ पेक्षा कमी असते, 

तेव्हा ಲप हे पवरघीय प्रवतबल ऋण असते. येरे् हे लक्षात येईल की, ಲख हेि एक लां बरूप उभे प्रवतबल असे 
आहे की, जे पॉयसन-गुणोत्तरािर अिलांबनू नाही. या आवण पढुच्या सिथ पवरच्छेदाांतून स्स्र्वतस्र्ापक 
पदार्ािी घनता शनू्य गृहीत धरलेली आहे. त्यामुळे िरील गवणताने केिळ पृष्ठीय भारामुळे वनर्ममलेली 
प्रवतबले प्राप्त होतील. घ घनता असलेल्या स्स्र्वतस्र्ापक पदार्ातील एकूण प्रवतबले वमळविण्यासाठी 
भारामुळे वनमाण झालेली प्रवतबले आवण त्या पदार्ाच्या िजनामुळे वनमाण झालेली प्रवतबले याांिे मेलन 
केले पावहजे. हीं प्रवतबले पढुीलप्रमाणे असतात : 
 

ಲख = घ·ख [२ अ] 
 

ಲत्र = ಲप = मृ.०घख [२ आ] 
 
आवण 
 

ತत्रख = ० [२ इ] 
 
येरे् मृ० म्हणजे स्तबध मवृत्तकादाबाच्या गुणाांकासारखा एक गुणाांक आहे. 

 
भा या कबदुभाराने वनमाण झालेली प्रधान प्रवतबले समी. १ च्या साहाय्याने गवणतवसद्ध केल्यास 

आपणाांस असे आढळते की, घनराशीतील कोणत्याही वठकाणच्या महत्तम प्रधान प्रवतबलािी वदशा या 
राशीच्या समतल पृष्ठभागास म या कारककबदूच्या लगतच्या पवरसरात छेदते (आकृती ११८ अ) आवण ಲ₂ 
आवण ಲ₃ हीं इतर दोन प्रधान प्रवतबले अगदी अल्पमूल्य असतात. पॉ = ०·५ असल्यास ಲ₂ = ಲ₃ = ० 
असतात आवण ಲ₁ या महत्तम प्रधान प्रवतबलािी वदशा म या कबदूतून जाते ि त्यािी तीव्रता पुढीलप्रमाणे 
असते : 
 

ಲ₁ = ३भा कोज्या³ಇ [३] २πख² 
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यािा अर्थ असा की, पॉ = ०·५ असल्यास भा या भारामुळे वनमाण होणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती एकवदक् 
असते. 

 
घनराशीच्या समतल पृष्ठािरील एखाद्या कबदुस्र्ानी आडिा कबदुभार कारक असेल, तर त्यामुळे 

वनमाण होणारी प्रवतबले देणारी समीकरणे सेरुटी याने वसद्ध केली आहेत (१८८२, लव्हने उद्धतृ केलेली, 
१९३४). तीं समीकरणे, उपयुथक्त समी. १ इतकी सोपी नाहीत. समतल पृष्ठभागाच्या खाली असलेल्या, 
एखाद्या कबदुस्र्ानी कारक असलेल्या उभ्या आवण आडव्या बलाांमुळे वनमाण होणारी प्रवतबले व्यक्त 
करणारी समीकरणे तर त्याांहूनही स्क्लष्ट आहेत (कमडवलन १९३६). व्यािहावरक समस्या सोडविण्यासाठी 
हीं समीकरणे िापरायिी असतील, तर अिूकपणा र्ोडासा बाजूला ठेिनू, त्याांना सुबोध रूप द्याि ेलागते. 

 
खोली जशी िाढत जाईल, त्याप्रमाणे कमडवलनच्या समीकरणाने व्यक्त होणारी प्रवतबल-

पवरस्स्र्ती आवण अपार घनराशीच्या अांतभागातील कबदुस्र्ानी कारक असणाऱ्या एखाद्या बलाने 
वनमाण केलेली पवरस्स्र्ती, या दोन्ही सारख्या होऊ लागतात. तदनुिांवगक प्रवतबलविियक 
समीकरणे केस्ल्िनने वसद्ध केली आहेत (सुमारे १८५०). त्याच्या समीकरणाांमध्ये पॉ = ०·५ हे 
विशिे मूल्य (अदमनीय, स्स्र्वतस्र्ापक घन पदार्ाच्या बाबतीतील पॉयसनिे गुणोत्तर) वनयुक्त 
केले असता, असे आढळते की, अपार घनराशीच्या अांतरांगातील भा या कबदुभाराने त्या 
घनराशीमध्ये जीं प्रवतबले वनमाण होतात, तीं त्याि भा मूल्यािा लां बवदक् भार एखाद्या अपारप्राय 
घनराशीच्या समतल पृष्ठािर कारक झाला असता वनमाण होणाऱ्या, त्याि वठकाणच्या प्रवतबलाांच्या 
वनम्मे असतात. म्हणून पॉ = ०·५ असेल, आवण भा हे बल अपार घनराशीच्या अांतरांगात कारक 
झाले असेल, तर त्या घनराशीत वनमाण होणारी प्रवतबले समी. १ ने वमळणाऱ्या प्रवतबलाांना दोनाने 
भागून वमळू शकतात. 
 
अपारप्राय, स्स्र्वतस्र्ापक घनराशीतील प्रवतबले ज्ञात असतील, तर तदनुिांवगक विस्र्ापने 

स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-वसद्धाांताच्या मूलभतू समीकरणाांच्या साहाय्याने ठरविता येतात. व्यािहावरक 
दृवष्टकोणातून पाहता, ज्यात विशिे गम्य िाटाि,े अशी विस्र्ापने म्हणजे अपारप्राय घनराशीच्या समतल 
पृष्ठािर लािलेल्या भा या उभ्या कबदुभाराने वनमाण केलेली विस्र्ापने हीं होत. तीं बॉवसनेस्कने गवणतवसद्ध 
केली आहेत (१८८५). अशा कबदुभाराने वनर्ममलेली प्रवतबल-पवरस्स्र्ती त्या भाराच्या कारक रेिेभोिती 
सममात्र असल्यामुळे ठ या कबदूिे विस्र्ापन (आकृती ११८ आ) त्याच्या दोन घटकाांच्या साहाय्याने वनवित 
करता येते. उदाहरणार्थ, समजा, 

 
अउ = ठ कबदूिे उभे विस्र्ापन (अधस् वदशते धन), 
 
अआ = आडि ेवत्रज्यावदक् विस्र्ापन (बवहगामी वदशते धन) 

 
आहेत. तविियक समीकरणे खाली वदली आहेत : 
 

अउ = भा · १ + पॉ [२ (१ − पॉ) + कोज्या² ಇ] ज्या ಇ [४ अ] २πत्र य ं
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आवण 
 

अआ = भा · १ + पॉ [−(१ − २पॉ) + कोज्या ಇ + कोज्या² ಇ] २πत्र य ं
 

· ज्या ಇ स्प ಇ [४ आ] 
२ 

 
पृष्ठभागाजिळ ಇ = ९०°, कोज्या ಇ = ०, ज्या ಇ = १ आवण स्प ಇ/२ = १ आहेत. म्हणून या 

मूल्याांिी वनयुक्ती करून, भारापासून त्र अांतरािर असणाऱ्या पृष्ठभागािरील कबदूिे विस्र्ापन पढुीलप्रमाणे 
वमळते : 
 

अउ० =  
भा · १ − पॉ² [५] πत्र य ं

 

अआ० = − भा · १ − पॉ − २पॉ² [५ आ] २πत्र य ं
 
१३६. अपारप्राय घनरािीच्या णक्षणिजसमांिर पृष्ठभागािरील लिणचक के्षत्रभारामुळे णनर्ममलेली 
प्रणिबले : 
भार आवण अपारप्राय घनराशीच्या पृष्ठभाग याांमध्ये पादकासारखी ताठ िास्तू प्रविष्ट केलेली नसेल, तेव्हा 
त्या भाराच्या बाबतीत लिणचक असा शबदप्रयोग केला जातो. समजा, भारािे के्षत्रफळ आ आहे आवण 
एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य भ आहे. हा भार असांख्य, स्ितांत्र कबदुभाराांमध्ये विभागता येईल. त्या प्रत्येक कबदुभारािे 
मूल्य भ · dआ होईल. घनराशी पूणथतया स्स्र्वतस्र्ापक आहे असे गृहीत धरल्यामुळे, एकूण भाराने वनमाण 
होणारे प्रवतबल हे भ·dआ या कबदुभाराांनी वनर्ममलेल्या प्रवतबलाांना बेरजेइतके असेल; म्हणून तिन्य 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती िलानयनाने ठरविता येईल. 
 

घनराशीच्या पृष्ठभागािर अनांत लाांबीच्या, सरळ रेिाभाराने (एकाांक मूल्य भ’) पृष्ठीय विकृतीिी 
पवरस्स्र्ती वनमाण होते. आकृती ११९ अ मध्ये रेिा ठ ने दाखविली आहे. या रेिेस लांबरूप असलेल्या प्रत्येक 
सरळ पातळीिरील ठ या यदृच्छया वनिडलेल्या कबदुस्र्ानी पुढीलप्रमाणे प्रवतबले असतात : 

 

ಲख = २भ’ कोज्या⁴ ಇ [१ अ] 
πख 

 

ಲक्ष = २भ’ कोज्या² ಇ ज्या² ಇ [१ आ] 
πख 

 
आवण 
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ತक्षख =  २भ’ कोज्या³ ಇ ज्या ಇ [१ इ] 
πख 

 
या समीकरणाांत पॉयसनिे गुणोत्तर समाविष्ट झालेले नाही, हे लक्षात घेतले पावहजे. २ र या 

स्स्र्रमूल्य रुां दीच्या आवण अनांत लाांबीच्या पविकेच्या (आकृती ११९ आ) दर एकाांक के्षत्रािर भ भार ठेिला 
असता, वनमाण होणाऱ्या प्रवतबलांिी मूल्ये िलानयनाने खालीलप्रमाणे वमळतात. 
 

ಲख = 
भ 

[ ज्या ಇ कोज्या ಇ + ಇ ] 
ಇ₂ 

[२ अ] π ಇ₁ 
 

ಲक्ष = 
भ 

[ −ज्या ಇ कोज्या ಇ + ಇ ] 
ಇ₂ 

[२ आ] π ಇ₁ 
 
आवण 
 

ಲख = 
भ 

[ ज्या ಇ कोज्या ಇ + ಇ ] 
ಇ₂ 

[२ अ] π ಇ₁ 
 

ತक्षख = 
भ 

[ ज्या² ಇ ] 
ಇ₂ 

[२ इ] π ಇ₁ 
 
समीकरणे ७ (१) आवण (२) याांच्या आधारे तदनुिांवगक प्रधान प्रवतबलाांिी मूल्ये पुढीलप्रमाणे 

वमळतात: 
 

ಲ₁ =  भ (ಇ₀ + ज्या ಇ₀) [३ अ] π 
 
आवण 
 

ಲ₃ =  भ (ಇ₀ − ज्या ಇ₀) [३ आ] π 
 

येरे् ಇ₀ = ಇ₂ − ಇ₁ आहे (आकृती ११९ आ पाहा). या समीकरणाांिरून असे वदसते की, भ िे मूल्य 
वदलेले असेल, तर तिन्य प्रधान प्रवतबले केिळ ಇ₀ या पदािर अिलांबून असतात. अर्ाति गम आवण ठ 
मधून जाणाऱ्या ितुथळािरील (आकृती ११९ इ) प्रत्येक कबदुस्र्ानी प्रधान प्रवतबलाांिी तीव्रता एकि असते. 
र्ोडीशी आकडेमोड करून असेही दाखविता येईल की, गमठ या ितुथळािरील प्रत्येक कबदुस्र्ानी 
असलेल्या, दोन प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशा अनुक्रमे स आवण त या कबदूांतून जातात. उपयुथक्त ितुथळ आवण 
भारयुक्त पविकेिे सममात्रतापृष्ठ हीं परस्पराांस जेरे् छेदतात, त्या वठकाणी हे दोन कबदू आहेत. तसेि 
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समीकरण २ अ च्या साहाय्याने असेही दाखविता येते की, ज्याांच्या वठकाणी ಲख या उभ्या, लांबरूप 
प्रवतबलािे मूल्य एकि आहे, असे सिथ कबदू एका िक्र रेिेिर स्स्र्त असतात (आकृती ११९ ई). ಲख च्या 
वनरवनराळ्या मूल्याांनुसार काढलेल्या अशा िक्ररेिाांिे आकार एखाद्या कां दाच्या छेदातील पापदु्र्ाांसारखे 
वदसतात. त्यामुळे भारयुक्त के्षत्राखालील भागास दाब-कंद असे म्हणण्यािा प्रघात आहे. या खुलाशािरून 
हे स्पष्ट होईल की, अशा कां दाच्या सीमेिी मापे, तेर्ील उभे लां बवदक् प्रवतबल उपरस्र् भारािा विवशष्ट 
अांश—उदा. १/२ ककिा १/४—आहे असे म्हटल्याविना देता येणे शक्य नाही. 

 

 
आकृिी ११९ : (अ) आवण (आ) अपारप्राय घनराशींच्या पृष्ठभागािर कारक असलेले, रेिाभार आवण 

पविकाभार; (इ) पविकाभारामुळे ठ या वठकाणी येणाऱ्या प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशा; (ई) वक्षवतजलांब दाब 
आवण अनांत लाांबीच्या पविकेिरील एकाांक भार याांतील गुणोत्तराांिी समान मूल्ये दाखविणाऱ्या रेिा 

(दाबकां द). (आकृती आ आवण इ मध्ये कृपया ಇ ऐिजी ಇ₀ िािाि)े. 
 
आयताकार ककिा ितुथळाकार के्षत्रािरील समप्रमाण वितवरत भारामुळे वनमाण होणाऱ्या प्रवतबलाांिे 

गवणत काहीसे स्क्लष्ट असते आवण त्यािी फवलते साध्या समीकरणाांच्या सांिाने व्यक्त करता येत नाहीत. 
तर्ावप ही समस्या सोडविलेली आहे आवण तविियक फवलते कोष्टकाांच्या स्िरूपात ग्रवर्त केलेली आहेत. 
त्यामुळे कोणत्याही वठकाणिी प्रवतबले साध्या अांतिेशन पद्धतीने ठरविणे शक्य होते (लव्ह १९२८). त्रत्र 
वत्रज्येच्या ितुथळाकार के्षत्रािर भ या एकाांक के्षत्रस्र् मूल्यािा भार ठेिला असता, त्या के्षत्राच्या 
मध्यकबदूखाली ख खोलीिर वनमाण होणारे उभे लां बवदक् प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते : 
 

ಲख = भ { १ − [ १ ] ३/२ } [४] १ − (त्रत्र/ख)²२ 
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पुष्ट्कळशा व्यािहावरक समस्याांमध्ये, भारयुक्त घनराशीतून घेतलेल्या आडव्या छेदाांिरील लां बवदक् 
प्रवतबलाांिी तीव्रता ि त्याांिे वितरण याांिी मावहती असली तरी भागते. ही मावहती विनासायास 
वमळविण्यासाठी, लांबवदक् प्रवतबलाविियीिी समीकरणे पवरमाणरवहत गुणोत्तराांच्या स्िरूपात माांडणे 
श्रेयस्कर ठरते. या स्िरूपातील समीकरण, पवरमाणरवहत गुणोत्तराांिी वनरवनराळी मूल्ये घेऊन एकदाि 
सोडिनू ठेिता येते. उदाहरणार्थ, समीकरण १३५ (१ अ) च्या दोन्ही बाजूांना भा/ख² ने भागले असता, 
पुढील समीकरण वमळते : 
 

ಲख · ख² = ३ कोज्या⁵ ಇ =  ३ [ १ ] ५/२ = फ (त्र/ख) = ऋಲ [५] भा २π २π १ + (त्र/ख)²  
 
ऋಲ हा शुद्ध अांक आहे. त्याला प्रभािमूल्य (प्रभािाकं) असे म्हणतात. कारण त्याने ठ येर्ील ಲख 

या उभ्या लां बवदक् प्रवतबलािर म येर्ील (आकृती ११८ अ) उभ्या कबदुभारािा जो प्रभाि पडतो तो वनवित 
केला जातो. त्यािे मूल्य त्र/ख या गुणोत्तराच्या मूल्यािरि केिळ अिलांबून असते. त्र/ख च्या वनरवनराळ्या 
मूल्याांना अनुिांवगक असणारी ऋಲ िी मलू्ये पवरवशष्टातील कोष्टक १ मध्ये वदली आहेत. समीकरण ५ 
आपल्याला पढुीलप्रमाणेही माांडता येईल : 
 

ಲख  =ऋಲ भा [६] ख² 
 
अपारप्राय घनराशीिर, भ’ या एकाांक मूल्यािा रेिाभार कारक असेल, तर त्या राशीतील ठ या 

कोणत्याही कबदुस्र्ानी (आकृती ११९ अ) वनमाण होणारे ಲख हे उभे लां बवदक् प्रवतबल समी. १ अ ने वमळते. 
ते पुढील स्िरूपातही माांडता येते. 
 

ಲख = भ’ · 
२ कोज्या⁴ಇ = भ’ · 

२ [ १ ] ² = भ’ ऋಲ [७ अ] 
ख π ख π १ + (क्ष/ख)² ख 

 
येरे् 
 

ऋಲ = २ कोज्या⁴ಇ = २ [ १ ] ²   
 [७ आ] π π १ + (क्ष/ख)²  

 
हे रेिाभारािे प्रभािमूल्य आहे. हे समीकरण इतके सोपे आहे की, ऋಲ िी मूल्ये ठरविण्यासाठी कोष्टके वसद्ध 
करण्यािी आिश्यकता उरत नाही. 
 

आकृती १२० अ मध्ये दर एकाांक के्षत्रािर भ हा समप्रमाण वितवरत भार िाहणारे, आयताकार के्षत्र 
दाखविले आहे. या के्षत्रातील ठ’ या कोणत्याही एका कबदूच्या खाली ख खोलीिर ठ हा कबदू आहे. तेर्ील 
ಲख हे उभे लांबवदक् प्रवतबल ठरविण्यासाठी, आपण ठ’ मधून दोन रेिा काढून या के्षत्रािे १ ते ४ आकड्याांनी 
दाखविल्याप्रमाणे िार आयताकार भाग पाडू. एकूण भारामुळे वनमाण होणारे ಲख हे लां बवदक् प्रवतबल, या 
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िार भागाांपैकी प्रत्येकामुळे वनमाण होणाऱ्या Δಲख अशा प्रवतबलाांच्या बेरजेइतके असेल. प्रारांभािी पायरी 
म्हणून बॉवसनेस्कच्या समीकरण १३५ (१ अ) िा उपयोग करून ि िलानयनािा अिलांब करून आपल्याला 
पुढील समीकरण वमळते (न्यमूाकथ  १९३५) : 
 

ऋಲ = Δಲ = 
१ [ २पफ (प² + फ² + १)१/२ 

✕ 
प² + फ² + २ 

+ 
भ ४π प² + फ² + प² · फ² + १ प² + फ² + १ 

 

स्प⁻¹ २पफ (प² + फ² + १)१/२ ] [८] प² + फ२ − प²फ² + १ 
 
येरे् प = र/ख आवण फ = ल/ख हे शुद्धाांक आहेत. ऋಲ हे पद पवरमाणरवहत आहे आवण ते आयताकार 
अवधभारािा, त्याच्या कोपऱ्याखाली कोणत्याही खोलीिरील उभ्या लांबवदक् प्रवतबलािर पडणारा प्रभाि 
दाखविते. ल/र = फ/प िी वनरवनराळी मूल्ये घेऊन तदनुिांवगक ऋಲ =Δಲ/भ िी मलू्ये आडव्या अक्षािर 
आवण १/प = ख/र िी मूल्ये उभ्या अक्षािर स्स्र्त केली असता, आपल्याला आकृती १२० आ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे आलेख वमळतात (स्टाईनिेनेर १९३४). 

 
पवरवशष्टातील कोष्टक क्र. २ आवण आकृती १ याांमध्ये प आवण फ याांिी वनरवनराळी मूल्ये घेऊन, 

तदनुिांवगक ऋಲ हीं (समीकरण ८) प्रभािमूल्ये वदली आहेत. पवरवशष्टामध्ये कबदुभाराच्या बाबतीतील 
(कोष्टक १) आवण ितुथळाकार अवधभाराच्या बाबतीतील (कोष्टक ३) प्रभािमूल्येही वदली आहेत. आकृती 
१२० अ मधील ठ येर्ील उभे लां बवदक् प्रवतबल ठरविण्याच्या प्रश्नाकडे पुनः िळू. तेर्ील १ ते ४ के्षत्राांपैकी 
प्रत्येकासाठी अनुक्रमे प आवण फ ही गुणोत्तरे ठरविली पावहजेत आवण आलेखाच्या ककिा कोष्टकाच्या 
साहाय्याने ऋಲ₁ ते ऋಲ₄ हीं तदनुिांवगक प्रभािमूल्ये ठरविली पावहजेत. त्याांिा उपयोग करून एकूण 
लां बवदक् प्रवतबल पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी १२० : (अ) अपारप्राय घनराशीच्या पृष्ठािरील समप्रमाण वितवरत आयताकार के्षत्रव्यापी भार; (आ) 
(अ) मधील १ ते ४ या िार भागाांपकैी कोणत्याही एकािरील भारामुळे ठ या कबदुस्र्ानी येणारे वक्षवतजलांब 
प्रवतबल दाखविणाऱ्या प्रभािाांकािी मूल्ये; (इ) ठ जर भावरत के्षत्राच्या बाहेर पडत असेल, तर प्रभािाांकािी 
मूल्ये गवणतवसद्ध करण्यािी पद्धत स्पष्ट करणारी रेखाकृती; (ई) िौरसाकृती के्षत्रािरील समप्रमाणात 
वितवरत भार काढून त्याऐिजी त्याि मूल्यािा कबदुभार त्या के्षत्राच्या मध्यकबदूच्या वठकाणी ठेिला असता, 
तेरू्न काढलेल्या उभ्या रेिेिर वठकवठकाणी येणारा उभा एकाांक दाब कसा बदलतो ते स्पष्ट करणारी 

रेखाकृती (आधार : स्टाईनिेनेर १९३४). 
 

ಲख = भ (ऋಲ₁+ ऋಲ₂+ ऋಲ₃ + ऋಲ₄) [९] 
 
जर ठ’ हा कबदू भारयुक्त के्षत्राच्या बाहेर असेल, तर आपण ठ’ म₁सत₁ (आकृती १२० इ)हा आयत 

काढू. त्याच्या बाजू आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे आहेत. आकृतीिरून पुढील समीकरण माांडता येईल. 
 

गमसत के्षत्र = ठ’ म₁सत₁ − ठ’ त₂ मम₁ − ठ’ ग₁त त₁ + ठ’ ग₁गत₂ [१०] 
 
म्हणून भ या एकाांक के्षत्रस्र् मूल्याच्या गमसत या अवधभारामुळे ठ’ या कबदूच्या खाली ख खोलीिर 

असलेल्या ठ या कबदुस्र्ानी वनर्ममलेले ಲख हे उभे लां बवदक् प्रवतबल, िरील समीकरणात उजव्या बाजूस 
वलवहलेल्या प्रत्येक के्षत्रािर त्याि एकाांक मूल्यािा भार ठेिला असता, वनमाण होणाऱ्या लां बवदक् 
प्रवतबलाांच्या बीजगवणती बरेजेइतके असेल. म्हणून या प्रत्येक के्षत्रासाठी पवरवशष्टाांतील कोष्टक २ च्या 



 

अनुक्रमणिका 

साहाय्याने ऋಲ₁ ते ऋಲ₄ हीं प्रभािमूल्ये ठरविल्यानांतर ಲख या उभ्या लां बवदक् प्रवतबलासाठी आपल्याला 
पुढील समीकरण माांडता येईल. 
 

ಲख = भ (ऋಲ₁ − ऋಲ₂ − ऋಲ₃ + ऋಲ₄) [११] 
 

 
आकृिी १२१ : अपारप्राय घनराशीच्या पृष्ठािरील लिविक भाराांिे काही प्रकार. या भाराांमुळे वनमाण होणारे 

उभे प्रवतबल गवणतवसद्ध करण्यािी समीकरणे प्रवसद्ध झालेली आहेत. 
 
मागील पवरच्छेदात िर्मणलेली पद्धत ही मयावदत के्षत्रव्यापी भारामुळे आडव्या छेदािर येणारी 

लां बवदक् प्रवतबले ठरविण्यासाठी शोधलेल्या अनेक पद्धतींपैकी केिळ एक आहे. (बर्ममस्टर १९३८ आवण 
त्याच्या प्रबांधािरील न्यूमाकथ , क्रायनाईन आवण इतराांिी ििा पाहा.) 

 
आकृती १२० ई मधील आके्ष आलेखाच्या भजुा दर एकाांक के्षत्रािर भ ककिा एकूण ४र²भ इतका 

अवधभार िाहणाऱ्या िौरस के्षत्राच्या मध्यकबदूखाली वनरवनराळ्या खोलीिर येणारी उभी लां बवदक् प्रवतबले 
दाखवितात. आभा या आलेखाच्या भजुा, त्याि वठकाणाांिी परांतु उपयुथक्त िौरस के्षत्राऐिजी त्याच्या 
मध्यकबदुस्र्ानी भा = ४र²भ एिढा कबदुभार ठेिला असता, वमळणारी प्रवतबले दाखवितात. आकृतीिरून 
असे वदसते की, ख/र िे मूल्य ६ पेक्षा अवधक झाल्यास, या दोन आलेखाांतील फरक फारि कमी होतो. 
म्हणून घनराशीिर मयावदत के्षत्र व्यापणारा पविकाभार ठेिला असता, ख खोलीिर घेतलेल्या आडव्या 
छेदािरील लां बरूप प्रवतबले ठरिाियािी असतील, तर त्या भाराऐिजी एकूण त्याि मूल्यािे, परांतु 
एकमेकाांपासून ख/३ पेक्षा अवधक अांतरािर नसलेले कबदुभार वनयुक्त करण्यास प्रत्यिाय नसतो. छेदाच्या 
वििवक्षत कबदुस्र्ानी अशा कबदुभाराांमुळे वनमाण होणारी प्रवतबले तदनुिांवगक प्रभािमूल्ये देणाऱ्या कोष्टकाांच्या 
साहाय्याने ठरविता येतात. 

 
वतरके उतार असलेल्या भरािासमान असणारे विविध अवधभार आकृती १२१ अ ते ऊ याांमध्ये 

दाखविले आहेत. पसु्तकाच्या पृष्ठास लां बरूप असणाऱ्या वदशते हे भार अनांतापयंत पसरलेले आहेत. या 
अवधभाराांच्या िजनामुळे आडव्या छेदािर वनमाण होणारी लां बवदक् प्रवतबले ठरविणाऱ्या समीकरणाांिे 
सांकलन गे्रने (१९३६) त्याांच्या मूळ प्रकाशनाांिे सांदभथ देऊन केले आहे; कोष्टके आवण तक्ते जुगने सन 
(१९३४) याने वसद्ध केली आहेत. अवलकडच्या काळातील सांशोधनाांिे वनष्ट्किथ होल (१९४१) याने प्रकावशत 
केले आहेत. 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३७. मयाणदि के्षत्रव्यापी उभ्या ि लिणचक भारामुळे होिारे अपारप्राय घनरािीच्या पृष्ठभागाचे 

अिसीदन : 
घनराशी पूणथतया स्स्र्वतस्र्ापक आहे असे गृहीत धरल्यास, प्रवतबल आवण विकृती याांच्या अवधमेलनािा 
वनयम वतला लागू पडतो. तेव्हा अशा के्षत्रभारामुळे वनमाण होणारी प्रवतबले ठरविण्यासाठी पवरच्छेद १३६ 
मध्ये जसा िलानयनािा अिलांब केला होता, तसे करून त्याांच्यामुळे होणारे अिसीदन ठरविता येते. ही 
रीत स्पष्ट व्हािी म्हणून आकृती १२० अ मधील आयताकार के्षत्राच्या आत असलेल्या ठ’ या कबदूिे उभ्या 
वदशतेील विस्र्ापन ठरि.ू या के्षत्रािर भ हे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य असलेला समप्रमाण वितवरत अवधभार 
आहे. ठ’ या कबदूपासून त्र या कोणत्याही अांतरािर कारक असलेल्या dभा = भ·dक्ष·dय या अवधभारामुळे 
होणारे ठ’ या कबदूिे उभ्या वदशतेील dअउ₀ हे विस्र्ापन समीकरण १३५ (५ अ) च्या साहाय्याने ठरविता 
येईल. त्यािरून िलानयनाने रुां दी र आवण लाांबी ल असलेल्या आयताकार भारयुक्त के्षत्राच्या कोपऱ्याांिे 
Δन हे अिसीदन देणारे पुढील समीकरण वमळते. 
 

Δन = भर १ − पॉ² · १ [ क लघु १ + √ क² + १ + लघु (क + √ क² + १) ] [१ अ] य ं π क 
 
येरे् क = ल [१ अ]  र 
 
हा शुद्धाांक आहे (श्लायिर १९२६). 
 

ऋन = १ [ क लघु १ + √क² + १ + लघु (क + √ क² + १) ] [२ अ] π क 
 
असे वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरण वमळते : 
 

Δन = भर १ − पॉ² ऋन [२ आ] यं 
 
ऋन हाही शुद्धाांकि आहे. त्यामुळे आयताकार के्षत्रव्यापी आवण समप्रमाण वितवरत अवधभारािा, त्या 
के्षत्राच्या कोपऱ्याच्या अिसीदनािर पडणारा प्रभाि दाखविला जातो. ऋಲ (समीकरण, १३६ (८)) या 
प्रभािमूल्यासारखाि ह अांक आहे. ऋन आवण भारयुक्त के्षत्रािी लाांबी आवण रुां दी याांिे गुणोत्तर क याांतील 
सांबांध आकृती १२२ अ मध्ये दाखविला आहे. क = ∞ असताना ऋन = ∞ असतो. यािा अर्थ असा की, 
अपारप्राय घनराशीच्या पृष्ठभागािर समप्रमाण वितवरत पविकाभार ठेिला असता, पिीिे अिसीदन अनांत 
असते. पवरवमत मूल्याच्या कोणत्याही भाराच्या आवण रुां दीच्या बाबतीत हे विधान लागू पडते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी १२२ : (अ) अपारप्राय घनराशीिरील आयताकार (ल ✕ र) भावरत के्षत्राच्या कोपऱ्यािे अिसीदन 
देणारे प्रभािाांक; जर ल/र = ∞ असेल तर ऋन = ∞ असतो; (आ) भावरत के्षत्राच्या बाहेर असणाऱ्या 
कबदुस्र्ानािे अिसीदन ठरविण्यािी पद्धत स्पष्ट करणारी रेखाकृती; (इ) िौरसाकृती भारके्षत्राच्या 

बाबतीतील समान अिसीदनाच्या रेिा; (ई) अिसीदनािे स्िरूप दाखविणारा छेद. 
 
भारके्षत्राच्या आत असणाऱ्या ठ’ (आकृती १२० अ) या कबदूिे अिसीदन ठरविण्यासाठी १ ते ४ 

याांपकैी प्रत्येक आयताच्या बाबतीत क िे मूल्य आपण ठरि.ू आलेखािरून (आकृती १२२ अ) तदनुिांवगक 
ऋन िी मूल्ये वमळि;ू तीं ऋन₁ ते ऋन₄ अशी असतील; त्याांिरून ठ’ कबदूिे एकूण अिसीदन पढुीलप्रमाणे 
माांडता येईल : 
 

न = भ १ − पॉ² (र₁ऋन₁ + र₂ऋन₂ + र₃ऋन₃ + र₄ऋन₄) [३] य ं
 
ठ’ हा कबदू जर गमसत या भारयुक्त के्षत्राच्या बाहेर असेल, तर आपण ठ’ म₁सत₁ (आकृती १२२ 

आ) हा आयत काढू. त्याच्या बाजू आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे आहेत. या आकृतीिरून आपल्याला पुढील 
समीकरण माांडता येईल : 
 

के्षत्र गमसत = ठ’म₁सत₁ − ठ’ग₁तत₁ − ठ’म₁मत₂ + ठ’ग₁मत₂ 
 
या समीकरणाच्या उजव्या बाजूकडे माांडलेल्या सिथ के्षत्राांना ठ’ हा कबदू समान आहे. या के्षत्राांच्या 
अिसीदनाांच्या बाबतीतील ऋन₁ ते ऋन₄ हीं प्रभािमूल्ये आकृती ११२ अ च्या साहाय्याने वमळू शकतात. 

 
गमसत के्षत्र व्यापणाऱ्या आवण भ हे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य असणाऱ्या भारामुळे होणारे ठ’ िे (आकृती 

१२२ इ) अिसीदन, उपयुथक्त प्रत्येक के्षत्रािर तोि एकाांक के्षत्रस्र् मूल्यािा भार लािला असता, होणाऱ्या 
अिसीदनाांच्या बीजगवणती बेरजेइतके असते. तेव्हा ऋन₁ ते ऋन₄ हीं या के्षत्राांच्या बाबतीतील प्रभािमूल्ये 
ठरविल्यानांतर ठ’ च्या न या अिसीदनाच्या बाबतीत आपल्याला पढुील समीकरण माांडता येईल : 
 



 

अनुक्रमणिका 

न = भ · १ − पॉ² (ऋन₁र₁ − ऋन₂र₂ − ऋन₃ र₃ + ऋन₄ र₄) [३] य ं
 
भारयुक्त के्षत्राच्या आत आवण बाहेर असलेल्या वनरवनराळया कबदूच्या अिसीदनाच्या गवणतािी 

फवलते समान अिसीदनदियक िक्रानंी दाखविता येतात. आकृती १२२ इ मध्ये िौरसाकृती भारके्षत्राच्या 
बाबतीत वमळणारे असे िक्र काढले आहेत. भारयुक्त के्षत्रातून घेतलेल्या छेदाने, अिसीदनाचे णचत्र वमळते. 
(आकृती १२२ ई). अपारप्राय, स्स्र्वतस्र्ापक घनराशीच्या पृष्ठभागाच्या एखाद्या भागािर समप्रमाण वितवरत 
भार ठेिला असता, वनमाण होणाऱ्या अिसीदनािे स्िरूप नेहमीि एखाद्या िाडग्याच्या आकारासारखे 
खोलगट असते. दुसऱ्या शबदाांत असे म्हणता येईल की, भारयुक्त के्षत्राच्या मध्यभागािे अिसीदन 
पवरघाजिळच्या असीदनापेक्षा अवधक असते. 
 
१३८. लिणचक भाराखाली स्स्िणिस्िापक समिोलाच्या अिस्िेिून नम्य समिोलाच्या अिस्िेप्रि 

होिारे संक्रमि : 
िाढत जाणाऱ्या भारामुळे वनमाण होणारी प्रवतबले जेव्हा एखाद्या कबदुस्र्ानी उच्छेदास आिश्यक असणारी 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती वनमाण करतात, तेव्हा त्या भारयुक्त पदार्ािा त्या वठकाणी उच्छेद होतो. त्यानांतरही 
भार िाढति रावहला, तर उच्छेदािी अिस्र्ा इतर वठकाणीही पसरत जाते ि शिेटी पदार्ािी 
भारधारणक्षमता उल्लांवघली जाते. सापेक्षतेने ताठ असणाऱ्या घनपदार्ांत–उदाहरणार्थ, काँक्रीट, अवत 
कडक, विक्कण मृवत्तका ककिा िुनेगच्ची िालुका याांमध्ये–उच्छेद होत असताना, उच्छेदाच्या वठकाणिा 
समाकिथणगुण नाहीसा होतो आवण भार िाढति रावहल्यास, उच्छेदािी व्यास्प्त िाढत जाऊन भाराखालील 
पदार्ास अवधकावधक इजा पोिते. त्यामुळे एका कबदुस्र्ानी उच्छेदािी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती वनमाण 
करण्यास आिश्यक असलेला भार आवण एखादे पादक पेलू शकेल असा महत्तम भार हे जिळजिळ 
सारखेि असतात. 
 

पूणथत्िाने नम्य असणाऱ्या पदार्ातही जेव्हा स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्तून उच्छेदसमीप 
अिस्रे्प्रत सांक्रमण होते तेव्हा तेही काही वठकाणी सुरू होऊन नांतर इतरत्र पसरते; परांतु या सांक्रमणामुळे 
त्या पदार्ाच्या सामथ्यािा नाश होत नाही. त्यामुळे भारयुक्त पदार्ाच्या एखाद्या वठकाणी उच्छेदसमीप 
अिस्र्ा वनमाण करण्यास लागणाऱ्या भारापेक्षा त्याच्या बाबतीतील लक्ष्मणभार पुष्ट्कळि अवधक असतो. 
उच्छेदसमीप अिस्रे्पासून अांवतम उच्छेदािस्रे्पयंतच्या सांक्रमणकालात भारिाढ होत रावहल्यास, फक्त 
नम्य समतोलािस्रे्त गेलेल्या विभागाच्या व्याप्तीत िाढ होत राहते. 

 
आदशथ स्स्र्वतस्र्ापकत्ि आवण आदशथ नम्यत्ि या दोहोंिा सांगम ज्या पदार्ात झालेला आहे, 

त्यामध्ये विसपथणास प्रारांभ होण्यापूिी भारामुळे वनमाण झालेली प्रवतबले भाराच्या सरळ प्रमाणात िाढत 
असतात आवण प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशा न बदलता तशाि राहतात. विसपथणास प्रारांभ झाल्यानांतर हा 
वनयम लागू पडत नाही; तसेि प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशासुद्धा बदलतात. प्रवतबलाांिे प्रके्षपणमागथ काढले 
असता, या बदलािी कल्पना येणे फार सोईिे होते.(व्यािहावरक बलविज्ञानािरील कोणतेही पाठ्यपुस्तक 
पाहा; उदाहरणार्थ, वटमोशेंको १९४०). अनेक कबदूांच्या बाबतीत प्रधान प्रवतबलाांच्या वदशा वनवित करून, 
त्या वदशाांना प्रत्येक वठकाणी स्पशथित् असणाऱ्या आलेखाांिे दोन सांि काढले असता, हे प्रके्षपणमागथ वमळू 
शकतात. प्रधान प्रवतबले एकमेकाांना काटकोनाांत छेदत असल्यामुळे प्रके्षपणमागांिे हे दोन सांिसुद्धा 
क्षरणजालातील सांिाांप्रमाणे एकमेकाांस काटकोनाांत छेदतात. अनांत लाांबीिी आवण लिविक स्िरूपािी 
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भारयुक्त पविका आदशथ घनराशीिर ठेिली असता, अनुक्रमे स्स्र्वतस्र्ापक आवण नम्य समतोलािी 
अिस्र्ा दाखविणारे प्रके्षपण-मागथ आकृती १२३ अ आवण आ याांमध्ये दाखविले आहेत. 

 

 
आकृिी १२३ : (अ) अपारप्राय घनराशीिा भावरत भाग स्स्र्वतस्र्ापक अिस्रे्त असताना लिविक पविका-
भाराखाली वमळणाऱ्या प्रके्षपणरेिा; (आ) घनराशीत सािथवत्रक कातथवनक उच्छेद होण्याच्या क्षणी वमळणाऱ्या 
प्रके्षपणरेिा; (इ) पृष्ठभागािर ठेिलेला पविकाभार िाढविला असता, िाळूत नम्यािस्र्ा पसरत जाते, वतिे 
स्िरूप; (ई) (इ) प्रमाणेि; परांतु या वठकाणी पविका भपूषृ्ठापासून खाली आहे (आधार : ओ. के. फ्रोह वलश 

– १९३४ अ). 
 
जेव्हा स्स्र्वतस्र्ापक समतोल आवण नम्य समतोल याांच्या दरम्यानिी अिस्र्ा असते तेव्हा अवधभार 

आवण स्ितःिे िजन याांमुळे घनराशीत वनमाण होणारी प्रवतबले व्यक्त करणारी समीकरणे आवण 
विसपथणरूपी उच्छेदाबाबतिी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती व्यक्त करणारी समीकरणे याांिा सांयोग करून नम्य 
विसर्पण-विभागाच्या बाह्य सीमेिा अांदाज करता येतो. भारयुक्त पदार्ातून घेतलेल्या प्रत्येक छेदािर ज्या 
वठकाणी अवधभारवनर्ममत आवण स्ििजनवनर्ममत प्रवतबले याांिी बेरीज केली असता, विसपथणरूपी उच्छेदाच्या 
अटींिी पूतथता होते, त्या वठकाणी ही सीमा असते. पढुील उदाहरणाने ही रीत स्पष्ट होईल. अनांत लाांबीच्या 
लिविक पविकेिर ठेिलेल्या समप्रमाण अवधभारामुळे एखाद्या राशीत वनमाण होणारी प्रवतबले, समीकरण 
१३६ (२) ने ठरविता येतात आवण स्ितःच्या िजनामुळे वनमाण होणारी प्रवतबले पुढील समीकरणाांच्या 
साहाय्याने ठरविता येतात. 
 

ಲख = घख,  ಲक्ष = मृ₀ घख आवण ತक्षख = ० 
 
येरे् मृ₀ हा स्तबध मवृत्तकादाबािा गुणाांक आहे. (समीकरण १० (१)). या समीकरणाांिा सांयोग, समी. १३६ 
(२), ७ (१) आवण ७ (२) याांच्याशी केला असता, ಲ₁ आवण ಲ₃ हीं प्रधान प्रवतबले आपल्याला प्राप्त होतात. 
विसपथणरूपी उच्छेदािी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती समीकरण ७ (६) ने वदली जाते. 
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 ಲ₁ + ಲ₃ ज्या ಖ = ಲ₁ − ಲ₃ − स कोज्या ಖ ७ (६) 
 २ २ 

 
या वठकाणी ಖ हा कातथवनक विरोधािा कोन असून स म्हणजे समाकिथण आहे, स = ० आवण मृ₀ = १ 
(आदशथिालुका; या िालुकेत स्ितःच्या िजनामुळे वनमाण होणाऱ्या प्रवतबलाांिे वितरण स्स्र्रजलदाबाच्या 
वितरणासारखे असते.) हीं सुकरतादायी गृहीते या गवणतात प्रविष्ट करून फ्रोह वलशने (१९३४ अ) 
स्स्र्वतस्र्ापक समतोल आवण नम्य समतोल या दरम्यानच्या वनरवनराळ्या अिस्र्ाांमधील नम्य विसपथण-
विभागाच्या सीमा ठरविल्या. त्या सीमारेिा आकृती १२३ इ आवण १२३ ई मध्ये दाखविल्या आहेत. आकृती 
१२३ इ मध्ये िालुकापृष्ठािर ठेिलेल्या भारयुक्त पविकेच्या दोन्ही बाजूांस कोणताही अवधभार नाही. नम्य 
विसपथण-विभागािी रुां दी पषृ्ठभागाजिळ महत्तम आहे. आकृती १२३ ई मधील पविकेच्या तळाच्या 
पातळीिर, दोन्ही बाजूांस, दर एकाांक के्षत्रािर घ·ड मूल्यािा समप्रमाण वितवरत अवधभार आहे. हा अवधभार 
ड जाडीच्या िालुकार्राच्या िजनामुळे वनमाण झाला आहे. भारयुक्त पविकेच्या पातळीला नम्य विसपथण 
विभागािी रुां दी शनू्य आहे. या पातळीपासून काही खोलीिर ही रुां दी महत्तम होते. दोन्हीही उदाहरणाांत 
(आकृती १२३ इ आवण ई) भारािे मूल्य िाढविले असता, नम्य विसपथण-विभागािे नीितम कबदू पविकेच्या 
कडाांतून वनघणाऱ्या एका ितुथळािरून पुढे सरकतात. आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे या ितुथळािा मध्यकबदू 
भाराच्या मध्यापासून र·स्पಖ इतक्या खोलीिर असतो. शिेटी नम्य विसपथणािे हे दोन विभाग एकमेकाांत 
वमसळून एकि विभाग होतो. हा विभाग आवण भारयुक्त के्षत्र या दोहोंमध्ये, त्याांना अलग करणारा, एक 
स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्त असलेला विभाग राहतो. या विभागाच्या तळाकडील सीमेतून 
घेतलेला छेद आकृतीमध्ये आधा या आलेखाने दाखविलेला आहे. स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाांतून नम्य 
समतोलात सांक्रमण होण्यािी ही अांवतम अिस्र्ा येऊ लागली म्हणजे तेरे् बॉवसनेस्किी समीकरणे लाग ू
पडत नाहीत आवण तदनांतरिी उरलेली प्रवक्रया नम्यता वसद्धाांताच्या आधारे िर्मणता येते. 
 

स्स्र्वतस्र्ापक ितथनातून नम्य ितथन हा बदल आकस्स्मकपणे घडून येतो, असे गृहीत धरून 
फ्रोह वलशने गवणत माांडलेले आहे. प्रत्यक्षात, प्रत्येक मृवत्तकेच्या बाबतीत, प्रत्येक कबदुस्र्ानी, स्स्र्वतस्र्ापक 
विरूपत्िािी प्रवक्रया नकळत नम्य विसपथणाकडे जात असते. नम्य विरूपत्िाच्या भागातील समतोलाच्या 
अटीही फ्रोह वलशच्या वसद्धाांतात दुलथ वक्षलेल्या आहेत. त्यामुळे नम्य विसपथणाच्या विभागािी खोली 
अमयादपणे िाढत जाणे शक्य आहे, असा िुकीिा वनष्ट्किथ त्याांतून वनघतो. प्रकरण ८ मध्ये विशद 
केल्याप्रमाणे नम्य विसपथणाच्या विभागािी खोली शक्यतो एका वििवक्षत क्राांवतकारी मूल्यापलीकडे जाऊ 
शकत नाही ि हे मूल्य भावरत के्षत्रािी रुां दी आवण अांतगथत घिथणािा गुणाांक, याांिर अिलांबून असते. तर्ावप 
भावरत के्षत्राच्या मध्याखाली, नम्य विसपथणािे विभाग एकमेकाांत विलीन होण्यािी अिस्र्ा येईपयंत, (ही 
अिस्र्ा आकृती १२६ मध्ये आधा या आलेखाांनी दाखविली आहे) हा वसद्धाांत बरािसा विश्वासाहथ िाटतो. जर 
भाराने लाांब पिीसारखे के्षत्र व्यापलेले असेल, तर नम्य विसपथण-विभागाांिे विलीनीकरण घडिनू 
आणण्यास आिश्यक असलेला भार, फ्रोह वलशच्या वसद्धाांतानुसार, स्रू्लमानाने अांवतम भारधारणक्षमतेच्या 
नीितर मयादेइतका असतो. ही मयादा आकृती ३८ इ मधील तुटक आलेखाांनी ठरविता येते (पवरच्छेद ४६ 
पाहा). 

 
नम्य पदार्ाच्या समाकथ िणािे मूल्य स असून अांतगथत घिथणकोनािे मूल्य शून्य असल्यास समीकरण 

७ (६) मधील ज्या ಖ हे पदही शून्य होते आवण उच्छेदक्षणािी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती पुढील समीकरणाने 
वदली जाते. 
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ಲ₁ − ಲ₃ = २स 
 
अनांत लाांबीच्या, लिविक पविकेिरील एकाांक के्षत्रस्र् भार π·स इतका होताक्षणीि, एका अधथितुथळािर, 
प्रत्येक वठकाणी िरील उच्छेद-पवरस्स्र्ती वनमाण होते. या अधथितुथळािा मध्यकबदू आकृती ११९ इ मधील 
गम च्या मध्यभागी असतो. तेव्हा ಖ = ॰ असल्यास, भावरत के्षत्राच्या कडाांतून जाणाऱ्या दांडगोलाकार 
छेदािर, प्रत्येक वठकाणी नम्य अिस्रे्िा प्रादुभाि एकाि िळेी होतो असे म्हटले पावहजे. समीकरण ४६(९ 
ऊ) प्रमाणे या पदार्ािी भारधारणक्षमता पुढीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

भस = ५·१४ स = (π + २) स 
 
नम्य समतोल कें द्राच्या वनर्ममतीसाठी आिश्यक असणाऱ्या πस या भारापेक्षा उपयुथक्त भारधारणक्षमता 
३९% अवधक आहे. 
 
१३९ पादक-िळािरील स्पियदाबाचे णििरि : 
पादक आवण त्याखालिी आधार-मृवत्तका याांमधील स्पशथपृष्ठािर अस्स्तत्िात असलेल्या लां बवदक् प्रवतबलास 
स्पियदाब अशी सांज्ञा आहे. अपारप्राय, स्स्र्वतस्र्ापक घनराशीच्या समतल पृष्ठभागािर पवरवमत के्षत्र 
व्यापणारा ि समप्रमाणात वितवरत असलेला अवधभार ठेिला असता, होणारे भावरत के्षत्रािे अिसीदन 
िाडग्याच्या आकारािे असते, हे पवर. १३७ मध्ये दाखविले होतेि. आकृती १२२ इ आवण ई याांमध्ये 
दाखविलेले अिसीदनही असेि आहे. हे अिसीदन वनदान काही अांशी तरी समप्रमाणात घडिनू 
आणाियािे असेल, तर एकाांक के्षत्रस्र् भारािे मूल्य, ितुथळाकार के्षत्राच्या मध्यभागापेक्षा पवरघाजिळ बरेि 
अवधक असले पावहजे. आकृती १२४ अ मधील अवधभार मध्याजिळ शून्य असून पवरघाकडे अांतराच्या 
िगाच्या प्रमाणात िाढत जाणारा आहे; तर्ावप मध्यभागािे अिसीदन पवरघाच्या अिसीदनाइतकेि आहे. 
आकृतीत ते भारके्षत्राच्या तळाखाली तुटक रेिेने दाखविले आहे (बॉवसनेस्क १८८५). तेव्हा सांपूणथतः ताठ 
असलेल्या पादकाच्या साहाय्याने पूणथतया समप्रमाणात असलेले अिसीदन हेतुतः घडिनू आणले, तर 
स्पशथदाब मध्यापासून पवरघाकडे िाढत गेला पावहजे. अर्ात त्यासाठी आधार-भमूी पूणथपणे स्स्र्वतस्र्ापक 
असली पावहजे. स्स्र्वतस्र्ापक पादकाच्या बाबतीत स्पशथदाबािे वितरण ज्या गोष्टींिर अिलांबून असते, त्या 
म्हणजे आधार-माध्यमािे स्स्र्वतस्र्ापकताविियक गुणधमथ, विनमनाच्या बाबतीतील पादकािा ताठपणा 
आवण पादकािरील भारािे वितरण या होत. 
 

ताठ तसेि लिविक अशा दोन्ही प्रकाराांच्या पादकाांच्या तळािरील स्पशथदाबािे गवणत म्हणजे 
स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-विियक प्रगत वसद्धाांताांच्या प्राांतातील एक समस्या आहे. पुढील पवरच्छेदातून त्याांतील 
सिांत महत्त्िाच्या वनष्ट्किािा साराांश समाविष्ट केला आहे. सिांत सोपी समस्या म्हणजे, ितुथळाकार, ताठ 
पादकाच्या तळािरील स्पशथदाब ठरविणे ही म्हणता येईल (आकृती १२४ आ). पादकािी वत्रज्या त्र आहे 
आवण त्यािर 

 
भा = π त्र² भ 

 
हा कें द्रभार ठेिलेला आहे. पादकाच्या तळािरील भा या एकूण भाराला πत्र² या के्षत्रफळाने भागनू 

भ िे मूल्य वमळते. पादक आवण आधारभतू माध्यम या दोहोंतील स्पशथपृष्ठ समतल रावहले (ताठ पादक), 
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तर आवण स्पशथपृष्ठािर कातथवनक प्रवतबलाांिा अभाि असेल (पूणथपणे घिथणरवहत तळ), तर आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे स्पशथदाबािे मूल्य मध्याजिळ भ/२ आवण पवरघाजिळ अनांत असते (बॉवसनेस्क १८८५). 
दाबवितरणाच्या स्िरूपािी कल्पना पुढील पद्धतीने करता येईल. पादकािा पवरघ हा ज्यािे वििुि-िृत्त 
आहे, असा एक अधथगोल कल्पून त्याच्या पृष्ठभागािर पादकािरील भा हा भार समप्रमाणात पसरा; या 
अर्थगोलाकृती पृष्ठभागािर अशा प्रकारे येणाऱ्या भारािा पादकतळाच्या पातळीिर प्रत्यालेख काढा; 
त्यािरून वमळणारी मूल्ये आवण स्पशथदाब सारखे असतात. अधथगोलाच्या पृष्ठभागािे के्षत्रफळ, पादकाच्या 
ितुथळाकार के्षत्राच्या दुप्पट असल्यामुळे, त्यािरील समप्रमाण वितवरत भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य भ/२ 
असेल. म्हणनू पादकाच्या मध्याजिळील एकाांक के्षत्रस्र् दाब हा सुद्धा भ/२ असतो. पादकाच्या तळाने 
व्यापलेल्या के्षत्रािर जर भ या तीव्रतेिा, समप्रमाण वितवरत, लिविक अवधभार ठेिला असता, तर त्यामुळे 
उत्पन्न होणाऱ्या सरासरी अिसीदनापेक्षा उपयुथक्त उदाहरणात वमळणारे अिसीदन ७·३% कमी असते 
(श्लायिर १९२६). 

 

 
आकृिी १२४ : (अ) ितुथळाकार के्षत्रािे बहुताांशी समप्रमाण अिसीदन होण्यासाठी आिश्यक असणारा 
लिविक भार. (आ) ितुथळाकार, ताठ पादकाच्या तळािरील स्पशथदाब (आधार : बॉवसनेस्क १८८५). 

 
ितुथळाकार, स्स्र्वतस्र्ापक पादकाच्या तळािरील स्पशथदाबािे वितरण आकृती १२५ अ 

मध्ये दाखविले आहे. पादकािी वत्रज्या त्र आहे, जाडी च आहे आवण त्यािर भ या एकाांक के्षत्रस्र् 
मूल्यािा भार ठेिला आहे (बोरोविका १९३६). पादकािा ताठपणा वजतका जास्त, वततकी त्याच्या 
तळािरील स्पशथदाबाच्या वितरणातील समप्रमाणता कमी असते. या उदाहरणातील अांवतम 
समीकरणाांत पढुील गुणक समाविष्ट झालेला आहे. 

 

ठ = १ · १ – पॉ²वन · यांपा · ( च )³ [१] ६ १ – पॉ²पा यांवन त्र 

 

या वठकाणी पॉपा आवण पॉवन हीं अनुक्रमे पादक आवण वनम्नस्तर याांच्या बाबतीतील 
पॉयसनच्या गुणोत्तरािी मूल्ये आहेत; आवण यांपा आवण यांवन हीं यांगच्या मापाांकािी मूल्ये आहेत. 
िरील गुणक म्हणजे पादकाांच्या तौलवनक ताठपणािे गमक समजता येईल. ठ = ० या मूल्याने 
पूणथ लिविकपणा व्यक्त होतो. ठ िे मूल्य ० ते ०·१ या मूल्याांच्या दरम्यान असते, तेव्हा स्पशथदाबािे 
लघुतम मूल्य पादकमध्य आवण पवरघ या दोहोंच्या दरम्यान पडणाऱ्या कबदुस्र्ानी असते. आकृतीत 
ठ = ०·०५ या आलेखात ते वदसेल. ताठपणा िाढत गेल्यास दाबािे वितरण, आकृती १२४ आ मध्ये 
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दाखविल्याप्रमाणे म्हणजे ताठ पादकाच्या तळािरील वितरणासारखे होऊ लागते. ितुथळाकार, 
स्स्र्वतस्र्ापक पादकाच्या माथ्यािर, मध्यभागी भार ठेिला असता, उत्पन्न होणारा स्पशथदाब 
हाबलेने (१९३७) गवणतवसद्ध केला. रुां दी २ र, जाडी च आवण लाांबी अनांत अशा मापाच्या, 
स्स्र्वतस्र्ापक लादीिर समप्रमाणवितवरत भार ठेिला असता, वतच्या विनमनविियक ताठपणािा, 
वतच्या तळािरील दाबाच्या वितरणािर पडणारा प्रभाि आकृती १२५ आ मध्ये दाखविला आहे. 
(बोरोविका १९३८). ठ िे मलू्य समीकरण १ िरून वमळते. ठ = ० म्हणजे लादी पूणथत्िाने लिविक 
ि ठ = ∞ म्हणजे ती पूणथत्िाने ताठ असा अर्थ होतो. 

 

 
आकृिी १२५ : (अ) विनमन-विियक ताठपणा वनरवनराळ्या प्रमाणाांत असलेल्या ितुथळाकार पाटाांिर 
समप्रमाण भार ठेिला असता.तळािर येणारा स्पशथदाब. (आ) लादीिर ठेिलेल्या तशाि भाराच्या 

बाबतीतील स्पशथदाब (आधार : बोरोविका १९३६ ि १९३८). 
 

अपारप्राय घनराशीच्या समतल पृष्ठभागािर ठेिलेल्या ि अनन्त लाांबीच्या स्स्र्वतस्र्ापक 
तुळईखालील स्पशथदाब गवणतवसद्ध करण्याच्या समस्येिे शास्त्रपूत आवण काटेकोर उत्तर वबय्रोने 
(१९३७) वसद्ध केले. काटेकोर वसद्धाांतानुसार वमळणाऱ्या वनष्ट्किांशी शक्य वततके सुसांिावदत्ि 
प्रस्र्ावपत करण्यासाठी, स्स्र्वतस्र्ापक वनम्नस्तरािर ठेिलेल्या तुळयाांच्या बाबतीतील प्रार्वमक 
वसद्धाांतात (पवरच्छेद १२६) जो वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिा गुणाांक समाविष्ट करािा लागतो, त्यािे 
मूल्य ठरविणे वबयोच्या शास्त्रपूत उत्तराने शक्य झाले. या सांशोधनािा वनष्ट्किथ असा होता की, 
सरासरी एकाांक भार आवण तदनुिांवगक सरासरी अिसीदन याांतील गुणोत्तर, हे केिळ 
वनम्नस्तरािा स्स्र्वतस्र्ापकत्ि मापाांक आवण तुळईिी रुां दी याांच्यािरि अिलांबून असणारे एक 
स्क्लष्ट फलन नसून तुळईच्या विनमनविियक ताठपणािाही त्यात समािशे होतो. तेव्हा वििवक्षत 
वनम्नस्तरासाठी, वनम्नतर-प्रवतवक्रया-गुणाांकािे वनवित मूल्य ठरिनू देणे शक्य नाही. 
 

शिेटी साांगायिे म्हणजे, अपारप्राय घनराशीच्या पृष्ठभागािर ठेिलेल्या स्स्र्वतस्र्ापक 
तुळईिर यदृच्छया वनिडलेला कोणताही भारव्यूह ठेिला असता, वनमाण होणारा स्पशथदाब 
ठरविणारी सत्यसमीप समीकरणे हाबलेने (१९३८) वसद्ध केली आहेत. 
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या पवरच्छेदात उद्धतृ केलेल्या सिथ सांशोधनाांत पादकतळािर कातथवनक प्रवतबलाांिा अभाि आहे 
असे गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्षात अशी िस्तुस्स्र्ती कधीि असतनाही. भावरत पदार्ांतील प्रवतबल-
पवरस्स्र्तीिर कातथवनक प्रवतबलाांिा प्रभाि कसा पडतो, यािे सांशोधन करण्यािा प्रयत्न फ्रोह वलशने 
(१९३४) बॉवसनेस्कप्रणीत (१८८५) समीकरणाांच्या आधारे केला होता. त्याने असा वनष्ट्किथ काढला की, 
घिथणबलाांिा रोख जर वत्रज्यात्मक वदशनेे मध्यभागाकडे असेल, तर भारयुक्त के्षत्राखाली घेतलेल्या 
आडव्या छेदािर वनमाण होणाऱ्या लां बवदक् प्रवतबलाांत िाढ होईल असे अपेवक्षता येते. खाली जाि ेतसा हा 
प्रभाि कमी होत जातो. भारयुक्त के्षत्राच्या दुप्पटीपेक्षा अवधक मूल्याच्या खोलीिर ही िाढ क्षुल्लक असते. 
पायाच्या तळािरील कातथवनक प्रवतबलाांच्या वितरणाविियीिे सांशोधन व्होग टने (१९२५) केले होते. 
पादकाांच्या तळािरील कातथवनक प्रवतबलािा स्पशथदाबाच्या वितरणािर जो पवरणाम होतो त्यािा अभ्यास 
अद्याप झालेला नाही. 
 
१४०. भारािील िाढीमुळे स्पियदाबाच्या णििरिाि होिारा बदल : 
पादकािरील भारात केलेली िाढ भावरत राशीिे स्स्र्वतस्र्ापक समतोलाच्या अिस्रे्तून, उत्तरोत्तर नम्य 
समतोलाच्या अिस्रे्त स्स्र्त्यांतर होण्यास कारणीभतू होते. भावरत पदार्ातील प्रवतबलाांिी तीव्रता आवण 
त्याांिे वितरण, याांिरि पवरच्छेद १३८ मध्ये िर्मणल्याप्रमाणे या स्स्र्त्यांतरािा प्रभाि पडतो असे नाही, तर 
पादकािरील स्पशथदाबािे वितरणही त्यामुळे बदलते. मागील पवरच्छेदात िर्मणलेल्या स्पशथदाब-विियक 
वसद्धाांताांतून असा वनष्ट्किथ वनघाला होता की, ताठ पादकािर कोणत्याही पवरवमत मूल्यािा भार ठेिलेला 
असेल, तर पादकाच्या पवरघाजिळील स्पशथदाबािे मूल्य अनांत असते. अशा प्रकारिी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती 
सहन करू शकेल, असा कोणताि पदार्थ नसल्यामुळे, भार लािताक्षणीि तेरे् नम्य विसपथणास प्रारांभ 
होतो. भारात िाढ होईल तशी नम्य विसपथणाच्या विभागािी व्यास्प्त िाढत जाते—आकृती १२३ इ आवण ई 
याांमध्ये हे दाखविलेि आहे—आवण त्यािबरोबर स्पशथदाबािे प्रत्यक्षातील वितरण आवण गवणतवसद्ध केलेले 
वितरण, याांतील अांतर जास्त जास्त स्पष्ट होत जाते. आकृती १२३ इ आवण ई याांमध्ये दाखविलेले नम्य 
विसपथणािे दोन विभाग एकमेकाांत विलीन होताक्षणीि जे स्पशथदाबािे वितरण वनमाण होते, ते 
घनराशीिरील भार त्या राशीच्या भारधारणक्षमतेइतका झाला असता, वनमाण होणाऱ्या वितरणासारखे 
होऊ लागते. या वितरणािी ििा पवरच्छेद ४८ मध्ये केली आहे. 
 

भावरत पदार्ाच्या स्स्र्वतस्र्ापक ते नम्य अिस्र्ाांतरािा ताट पादकतळािरील दाबाच्या 
वितरणािर होणारा पवरणाम आकृती १२६ अ, आ आवण इ याांमध्ये दाखविला आहे. खूप खोलिर 
पसरलेल्या, समाांग मृवत्तकाराशीच्या पृष्ठभागािर ठेिलेल्या, रुां दी २ र आवण लाांबी अनांत असलेल्या, 
पूणथतया ताठ लादीच्या तळािरील स्पशथदाब या आकृतीत दाखविले आहेत. प्रत्येक आकृतीतील भार, 
मूळच्या लहान मूल्यापासून पादकाच्या भारधारणक्षमतेपयंत िाढत जातो, असे गृहीत धरले आहे. 
तसेिपादकािा तळ घिथणरवहत आहे असेही आणखी गृहीत धरले आहे. पादकपवरघाच्या लगतच्या 
पवरसरापलीकडे नम्य समतोलािी अिस्र्ा प्रस्र्ावपत करण्याच्या दृष्टीने फारि लहान असणाऱ्या भारामुळे 
वनमाण होणारे स्पशथदाब आ₁ आलेखाच्या कोटींनी दाखविले आहेत. पादकािरील भार जेव्हा त्याच्या अांवतम 
भारधारणक्षमतेइतका होतो, तेव्हािे स्पशथदाब आधा आलेखाच्या कोटींनी वमळतात. या दोन मयादाांच्या 
मधल्या अिस्रे्तील स्पशथदाब आ₂ या आलेखाने व्यक्त केले आहेत. प्रत्येक आकृतीत पिीच्या एकाांक 
लाांबीिर ठेिलेला, प्रत्येक अिस्रे्तील एकूण भार, पादकािा तळ आवण विवशष्ट आलेख याांनी सीवमत 
केलेल्या के्षत्राइतका आहे. आकृती १२६ अ मधील पादक अांतगथत घिथणरवहत, आदशथ विक्कण पदार्ािर 
ठेिलेले आहे; आवण भारात िाढ होईल, तसा हा पदार्थ आदशथ स्स्र्वतस्र्ापक अिस्रे्तून आदशथ नम्य 
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अिस्रे्प्रत जातो. आकृती १२६ आ मधील पादक आदशथ िालुकेिर ठेिलेले आहे आवण आकृती १२६ इ मध्ये 
ते िालुका ि विक्कण मृवत्तका याांच्या वमश्रणािर ठेिलेले आहे, असे गृहीत धरले आहे. आधा आलेखाांनी व्यक्त 
होणाऱ्या स्पशथदाबाांिी ििा करून ते पवरच्छेद ४८ मध्ये गवणतवसद्ध केले आहेत. 

 

 
आकृिी १२६ : अपारप्राय राशीिे समाकिथण आवण अांतगथत घिथणकोन तसेि एकाांक भारािी तीव्रता याांिा 
ताठ पविका-पादकाच्या घिथणरवहत तळािरील स्पशथदाबाच्या वितरणािर पडणारा प्रभाि. (अ) ಖ = ०; 

(आ) स = ०; (इ) स आवण ಖ>०. 
 

भावरत पदार्ामध्ये, सिथ वठकाणी हूकिा वनयम लागू पडतो असे गृहीत धरले असता, वमळणारे 
स्पशथदाबािे वितरण आकृती १२६ अ मध्ये तुटक रेिेने दाखविले आहे. हा आलेख आवण आकृती १२५ आ 
मध्ये ठ = ∞ अशा विन्हाने दाखविलेला आलेख हे दोन्ही सारखेि आहेत. पिीच्या कडाांजिळील 
स्पशथदाबािे सैद्धाांवतक मूल्य अनन्त आहे. पवरणामी, या पवरच्छेदाच्या प्रारांभीि विशद केल्याप्रमाणे, भार 
लािताक्षणीि या कडाांजिळ नम्य विसपथणास प्रारांभ होतो. अर्ाति पविकेच्या कडाांजिळील स्पशथदाबािे 
मूल्य नम्य विसपथणासाठी आिश्यक असलेल्या प्रवतबल-लक्षणाांशी सुसांिादी असणाऱ्या महत्तम मूल्याइतके 
होते आवण तदनांतरच्या भारिाढीच्या प्रवक्रयेतही त्यािे हे मूल्य वटकून राहते. भारािे मूल्य लहान असताना 
वमळणारे स्पशथदाबािे वितरण आ₁ या सलग आलेखाने दाखविले आहे. भार िाढत गेल्यास, लादीच्या 
मध्याखालील स्पशथदाब िाढत जातो (आलेख आ₂) आवण शिेटी दाबािे वितरण समप्रमाण होते. ते आधा या 
आडव्या रेिेने दाखविले आहे. या रेिेिा कोटी भस म्हणजे भावरत पदार्ािी भारधारणक्षमता आहे. भस िे 
मूल्य ५·१४स इतके असते (समीकरण ४६ (९ ऊ)). येरे् स म्हणजे भावरत पदार्ािे समाकिथण होय. 
पादकतळ घिथणयुक्त असल्यास कडाांजिळील अांवतम एकाांक के्षत्रस्र् दाब, मध्याजिळील अांवतम दाबाहून 
काहीसा अवधक असतो (आकृती ३९ अ मध्ये हे दाखविले आहे) आवण स्पशथदाबािे सरासरी मूल्य ५·७ स 
(समीकरण ४६ (७इ)) इतके असते. 

 
समाकिथणहीन िालुकाराशीच्या पृष्ठािर ठेिलेल्या लादीखालील स्पशथदाब आकृती १२६ आ मध्ये 

दाखविले आहेत. या उदाहरणात पृष्ठभागाजिळ लादीच्या कडाांजिळील लहानसे प्रवतबलदेखील 
उच्छेदकालीन प्रवतबलापेक्षा मोठे असते. त्यामुळे कडाांजिळील स्पशथदाबािे मूल्य कधीही शून्याहून अवधक 
असू शकत नाही (पवरच्छेद १६ पाहा). भारात िाढ होईल, त्याप्रमाणे तळाच्या मध्यभागाजिळील स्पशथदाब 
िाढत जातो आवण उच्छेदक्षणी स्पशथदाबाच्या वितरणािा आलेख आधा आलेखाने दाखविल्याप्रमाणे 
स्रू्लमानाने पवरिलयाकृती असतो. या अिस्रे्त भघ या सरासरी स्पशथदाबािे मलू्य, धारणगुणक घघ 
(समीकरण ४५ (४ आ)) × िालुकेिी घनता × पादकािी अधी रुां दी या गुणाकाराइतके असते. 



 

अनुक्रमणिका 

मृवत्तकेच्या भारधारणक्षमतेमध्ये समाकिथणाबरोबरि अांतगथत घिथणािाही िाटा असेल, तर अशा 
उदाहरणात भार िाढिीत नेल्यानांतर, क्रमाने येणाऱ्या अिस्र्ा आकृती १२६ इ मधील आ₁,आ₂ आवण 
आधाया आलेखाांनी दाखविल्या जातात. आकृती ३९ इ मध्ये अशीि पवरस्स्र्ती दाखविलेली आहे. एखाद्या 
ताठ पादकािा तळ दृढ िालुकास्तरात पृष्ठभागापासून बऱ्याि खोलीिर ठेिलेला असेल, तर तेर्ील 
स्पशथदाबािे वितरण अशाि प्रकारिे असेल असे अपेवक्षता येते. 

 
वनम्नस्तरप्रवतवक्रया-गुणाांक स्स्र्रमूल्य असतो (प्रकरण १६), या गृहीतािर आधावरत असलेल्या 

गवणतकृतींनुसार फलरूप भार तळाच्या गुरुत्िमध्यातून जात असेल, तर ताठ पादकाच्या तळािरील 
स्पशथदाब नेहमीि पूणथतया समप्रमाण असला पावहजे. या अवतशय सुकरतादायी गृहीतामुळे होणाऱ्या सांभाव्य 
िुकाांिे स्िरूप आवण महत्त्ि आकृती १२६ िरून स्पष्ट होतात. 
 
१४१. अपारप्राय, लंबदैणिक घनरािी ि समागं नसलेल्या अपारप्राय घनरािी यांच्या समिल 

पृष्ठभागािर उभा भार ठेिला असिा, णनमािहोिारी प्रणिबले : 
येर्पयंत ििा केलेल्या वसद्धाांताांतील, अपारप्राय घनराशी स्स्र्वतस्र्ापकतेच्या बाबतीत समदैवशक आवण 
समाांग आहेत, असे गहृीत धरले होते. प्रत्यक्षात अशी पवरस्स्र्ती क्वविति आढळते. 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक समदैवशकत्ि आवण समाांगत्ि याांच्या आदशथ पवरस्स्र्तीहून िगेळेपणािी अगदी 
नेहमी अनुभिास येणारी उदाहरणे म्हणजे, मृवत्तकाांिी स्तरयुक्त ककिा पापदु्र्ाांनी युक्त अशी रिना—जी 
व्यिहारतः सिथ वनके्षवपत राशींिे एक व्यिच्छेदक लक्षण आहे—आवण दमनीयतेमध्ये खोलीनुसार प्रकिाने 
होणारी घट—जी िाळसर मृवत्तकाांिे िैवशष्ट्य आहे—हीं होत. 
 

एकापाठोपाठ प्रकिाने दमनीय आवण अल्पदमनीय असे र्र असलेल्या मवृत्तकाराशीला िहूबाजूांनी 
ಲ₁ = ಲ₂ = ಲ₃ अशा मूल्यािा कायथसाधक दाब लािला असता, उत्पन्न होणारी स्तरलांब वदशतेील विकृती 
स्तरसमाांतर वदशतेील विकृतीपेक्षा फारि लहान असते. प्रत्येक स्तरयुक्त मृवत्तकाराशीिा स्तरसमाांतर 
वदशतेील सरासरी पाझर-गुणाांक स्तरलांब वदशतेील गुणाांकापेक्षा अवधक असतो, तसल्याि स्िरूपािी ही 
घटना आहे (पवरच्छेद ८९ पाहा). स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-वसद्धाांतात, बारीक र्राांनी युक्त मृवत्तकाराशीच्या 
वठकाणी गृहीत धराियािी तत्सम िस्तू म्हणजे वजिा प्रत्येक स्तरसमाांतर वदशतेील स्स्र्वतस्र्ापत्ि-मापाांक 
यआं या एकाि मूल्यािा आहे आवण उभ्या वदशतेील यउं हा मापाांक त्यापेक्षा लहान मूल्यािा आहे अशी 
अपारप्राय, समाांग परांतु लां बदैवशक, स्स्र्वतस्र्ापक घनराशी होय. िुल्फने (१९३५) यंआ/यउं या गुणाांकािे 
मूल्य अ आहे, असे गृहीत धरले. म्हणजेि— 
 
 यआं = अ [१]  यउं 
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आकृिी १२७ : लिविक पविका-भाराच्या मध्यरेिेखाली येणारा एकाांक उभा दाब आवण खोली याांमधील 
सांबांध. (अ) आडव्या वदशतेील स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-मापाांक उभ्या वदशतेील मापाांकापेक्षा अवधक आहे. (आ) 
आडव्या वदशते, ताणल्या न जाणाऱ्या परांतु लिविक र्राांनी घनराशी प्रबवलत झालेला आहे आवण (इ) 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िमापाांक खोलीनुसार िाढत जाणारा आहे. तुटक आलेख समदैवशक, समाांग अशा 

अपारप्राय घनराशीला लागू पडणारे आहेत. 
 
या गृहीतानुसार त्याने एखादा कबदुभार, तसेि २र रुां दीिा आवण अनांत लाांबीिा लिविक पविकाभार याांमुळे 
उत्पन्न होणारी प्रवतबले गवणतवसद्ध केली. (तसेि होल पाहा १९४१.) एखाद्या पविकेिर भ या एकाांक 
के्षत्रस्र् मूल्याांिा भार ठेिला असता, वतच्या मध्यरेिेपासून खाली ख खोलीिर उत्पन्न होणाऱ्या ಲख या 
लां बवदक्, उभ्या प्रवतबलािर उपयुथक्त भारािा जो प्रभाि पडतो, तो दाखविणारी ऋ ಲ=ಲ

ख/भ िी मूल्ये 
आकृती १२७ अ मधील आलेखाांच्या भजुाांनी वदली जातात. तेरे् खोली आवण पविकेिी अधी रुां दी याांतील 
खर या गुणोत्तरािी मूल्ये कोटी म्हणनू स्स्र्त केली आहेत. या आलेखाांिरून असे वदसते की, खाली जाि े
तसे प्रवतबलाांिी मूल्ये कमी होतात. हे कमी होण्यािे प्रमाण यआं/यउं = अ िी मूल्ये लहान असताना कमी 
असते आवण तींि उच्च असताना ते प्रमाण फारि मोठे असते. यआं = यउं असेल, तर तेव्हािा आलेख 
बॉवसनेस्कच्या समीकरणाांिा अिलांब करून वमळणाऱ्या आलेखासारखाि असतो. 
 

अवधभारजन्य प्रवतबलाांच्या वितरणािर पडणाऱ्या स्तरयुक्त रिनेच्या प्रभािािे सांशोधन आणखी 
एका पद्धतीने करणे शक्य आहे. अपारप्राय घनराशी पूणथतया लिविक असणाऱ्या आडव्या पडद्याांच्या 
साहाय्याने प्रबवलत केलेला आहे आवण त्यामुळे आडव्या वदशतेील विरूपत्िास पूणथपणे प्रवतबांध केला जातो. 
परांतु उभ्या वदशतेील विरूपत्िास मात्र कुठलाही अडर्ळा येत नाही, असे या पद्धतीत गृहीत धरले जाते. 
या पद्धतीिा अिलांब करून िसे्टरगाडथने (१९३८) उभ्या वदशते कारक असलेल्या भा या कबदुभाराने ठ या 
कबदुस्र्ानी वनमाण होणारे उभे, लांबवदक् प्रवतबल (आकृती ११८ अ) पढुील समीकरणाने व्यक्त केले : 
 

ಲख= भा · थ · [ १ ]³/² [२] ख² २π थ² + (त्र ख)² 
 
येरे् त्र म्हणजे भा या भाराच्या कारककबदूपासून मोजलेले ठ या कबदूिे आडव्या वदशतेील अतांर आहे आवण 
ख म्हणजे ठ िी भपूृष्ठभागापासून मोजलेली खोली आहे. थ हा स्स्र्राांक असून त्यािे मूल्य पुढील 
समीकरणाने वदले जाते : 
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थ = √ १ – २ पॉ [३] २ (१ – पॉ) 
 
येरे् पॉ म्हणजे दोन पडद्याांच्या मध्ये असलेल्या पदार्ाच्या बाबतीतील पॉयसनिे गुणोत्तर आहे. पॉ = ० 
असल्यास, थ िे मूल्य थ₀ = १/√२ असे होते. 
 

ಲख िे बॉवसनेस्क-प्रणीत मूल्य पुढीलप्रमाणे असते : 
 

ಲख= भा · ३ [ १ ]⁵/² १३६ (५) ख² २π १ + (त्र/ख)² 
 
२र रुां दीच्या, समप्रमाण-वितवरत पविकाभाराच्या मध्यरेिेखालील ಲख या उभ्या लां बवदक् प्रवतबलाांच्या 
बाबतीतील ऋಲ = ಲख/भ हीं प्रभािाांकािी मूल्ये आवण ख/र हें गुणोत्तर याांतील सांबांध आकृती १२७ आ 
मधील आ या आलेखाने दाखविला आहे. बॉवसनेस्कप्रणीत प्रभाि-मूल्याांिा आलेख आबॉ आवण अ = ∞ककिा 
यआं = ∞ या पवरस्स्र्तीतील िुल्फप्रणीत उत्तरें देणारा आलेख आिु या दोहोंच्या मध्ये हा आलेख पडतो. पॉ 
= ॰ म्हणजेि थ = थ॰ = १/√२ (समी. ३ पाहा) गृहीत धरून, िसे्टरगाडथप्रणीत समीकरणानुसार 
वमळणारी प्रभािमूल्ये फादमने (१९४१) गवणतवसद्ध केली आहेत. त्याने वसद्ध केलेल्या कोष्टकाांमध्ये 
कबदुभार, रेिाभार आवण ितुथळाकार ककिा आयताकार के्षत्रािर ठेिलेले समप्रमाण-वितवरत के्षत्रभार याांच्या 
बाबतीतील प्रभािमूल्ये समाविष्ट केलेली आहेत. 
 

बॉवसनेस्कने स्िीकारलेल्या आदशथ, स्स्र्वतस्र्ापक घनराशी आवण मवृत्तका याांच्या 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमांच्या बाबतीत आढळून येणारे दुसरे िगेळेपण म्हणजे मृवत्तकाराशीत 
पृष्ठभागापासून खाली जािे, तशी दमनीयतेमध्ये होणारी घट हें होय. अशा मृवत्तकाांच्या बाबतीत अवधमेलन 
वसद्धाांत लागू पडत नाही, या िस्तुस्स्र्तीतून हें िगेळेपण वनमाण होते. समाकिथणहीन िालुकाांमध्ये तर तें 
िैवशष्ट्याने दृष्टोत्पत्तीस येते. प्रयोगशाळेत प्रयोग करून तें सहज दाखविता येते. 
 

ज्यािर आधीि सिथ बाजूांनी दाब लािलेला आहे, अशा पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असलेल्या 
पदार्ाच्या नमुन्यािर आपण भार लािला, तर असे आढळते की, या भारामुळे उत्पन्न होणारी उभी विकृती 
आधीच्या दाबािर अिलांबून नसते. याउलट, हाि प्रयोग आपण िालुकेच्या नमुन्यािर केला, तर असे 
आढळते की, सिथ बाजूांनी आधीि लािलेल्या दाबािे मूल्य िाढिीत नेले, तर नांतर लािलेल्या भारामुळे 
वनमाण होणाऱ्या विकृतीत घट होते. एखाद्या र्रातील िाळू स्ितःच्या िजनामुळे सिथ बाजूांनी वनमाण 
होणाऱ्या दाबाच्या प्रभािाखाली असते. ह्या दाबािी तीव्रता र्रपृष्ठापासून खोल जाि,े तशी िाढत जाते. 
त्यामुळे प्रवतबलात झालेल्या वििवक्षत फरकामुळे वनमाण होणारी िालुकेतील विकृती िालुकार्राच्या 
पृष्ठापासून खाली जाि,े तशी घटत जाते. िालुकाांच्या या गुणधमािी दखल तर घ्याियािी, परांतु अवधमेलन 
वसद्धाांत लागू पडतो, असे गृहीत धरण्यामुळे प्राप्त होणारा सोपेपणा तर सोडाियािा नाही, हें साधण्यासाठी 
पुढील मागािा अिलांब केला जातो. िालुकेिे ितथन तांतोतांतपणे हूकच्या वनयमानुसार होते, असे गृहीत 
धराियािे, परांतु त्यािबरोबर असेही गृहीत धराियािे की, िालुकेच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्ि–मापाांकािे मूल्य 
खोलीनुसार एका वनवित सूत्रानुसार िाढत जाते. दुसऱ्या शबदाांत असे म्हणता येईल की, िालुका प्रत्येक 



 

अनुक्रमणिका 

वक्षवतजसमाांतर वदशते स्स्र्वतस्र्ापक आवण समदैवशक आहे, परांतु उभ्या वदशते मात्र ती 
स्स्र्वतस्र्ापकतेच्या बाबतीत समाांग नाही, असे या पद्धतीत आपण गृहीत धरतो. 
 

अशा पदार्ातील प्रवतबले अनुमावनत करण्याच्या उदे्दशाने, वग्रवफर् (१९२९) आवण फ्रोह वलश 
(१९३४ अ) याांनी अदमनीय ि स्स्र्वतस्र्ापक घनराशीच्या बॉवसनेस्कप्रणीत वसद्धाांताला (पॉयसनिे 
गुणोत्तर पॉ = ०·५) अांशतः अनुभिावधवष्ठत असा र्ोडासा बदल सुिविला; तो असा की, पॉ = ०·५ 
असल्यास अपारप्राय, समाांग घनराशीतील ठ या कोणत्याही कबदुस्र्ानी (आ. ११८ अ) भा या उभ्या 
कबदुभारामुळे उत्पन्न होणारी प्रवतबले म्हणजे ಲ₁ या एकवदक् प्रधान प्रवतबलािे घटक असतात. या ಲ₁ 
प्रवतबलािी तीव्रता बॉवसनेस्कच्या समीकरण १३५ (३) ने ठरविता येते. 
 

ಲ₁ = ३भा ·कोज्या³ ಇ २ π ख² 
 
या समीकरणातील कोज्या³ಇ या पदातील घाताांक बदलून त्याऐिजी द्र हा घाताांक वनयुक्त केल्यास, 
घनराशीच्या प्रत्येक आडव्या छेदािरील एकूण दाब भा या कबदुभाराइतका असला पावहजे ही अटही पुरी 
झाली पावहजे. ही अट पुरी करणारे समीकरण पुढीलप्रमाणे माांडले जाते : 
 

ಲ₁ = द्रभा कोज्याद्र
 ಇ [४] २πख² 

 
द्र या मूल्यास कें द्रीकरि णनदेिाकं असे म्हटले जाईल, कारण त्याच्यामुळे भा या कबदुभारामुळे आडव्या 
छेदािर वनमाण होणाऱ्या दाबािी तीव्रता वनवित होते. त्यािे मूल्य असे वनिडले पावहजे की, तें राशीच्या 
समाांग स्िरूपाहून असलेल्या िगेळेपणाच्या प्रकाराशी सुसांगत असेल. या गृहीतानुसार ठ येर्ील उभी, 
वत्रज्यावदक् आवण पवरघीय, लांबरूप प्रवतबले (आकृती ११८ अ) आवण कातथवनक प्रवतबले पढुील 
समीकरणाांनी प्राप्त होतात : 
 

 
[५ अ] 

 
[५ आ] 

 [५ इ] 

 
[५ ई] 

 
िालुकाांच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िाविियी काही सुकरतादायी गृहीते स्िीकारून फ्रोह वलशने असा वनष्ट्किथ 
काढला की, िालुकाांच्या बाबतीतील कें द्रीकरण वनदेशाांक स्रू्लमानाने द्र = ४ असला पावहजे. त्या 
वनष्ट्किानुसार पविकेच्या मध्यरेिेखालील उभ्या लां बरूप प्रवतबलािर पडणारा पविकाभारािा प्रभाि 

दाखविणारी  हीं मूल्ये आकृती १२७ इ मधील आ या आलेखाने दाखविली आहेत. आबॉ या 
बॉवसनेस्कच्या आलेखाच्या सांदभातील या आलेखािे स्र्ान लक्षात घेता, असे वदसते की, िालुकेच्या 



 

अनुक्रमणिका 

स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमांिी प्रिृत्ती भावरत पविकेच्या मध्यरेिेखालील लां बरूप प्रवतबलाांिे 
कें द्रीकरण िाढविण्याकडे असते. 
 

सिथसाधारणपणे बघता, हा सैद्धास्न्तक वनष्ट्किथ स्र्ावनक अवधभार ज्याांिर कारक आहेत, 
अशा िालुकास्तराांच्या तळािरील लां बवदक् प्रवतबले प्रत्यक्षात मोजली असता, वमळणाऱ्या 
फवलताांशी जुळणारा आहे. तर्ावप मोजलेली प्रवतबले आवण समीकरण १३५ (१ अ) च्या साहाय्याने 
गवणतवसद्ध केलेली प्रवतबले याांत जो फरक पडतो तो फरक प्रयोगामध्ये िालुकास्तर आवण 
दाबमापक मांजूिा ज्यािर ठेिलेल्या असतात, त्या तळाच्या ताठपणातून बहुताांशाने वनमाण झालेला 
असतो. (पवरच्छेद १४९ पाहा). ही िस्तुस्स्र्ती बऱ्याि सांशोधकाांकडून दुलथ वक्षली गेली. त्यामुळे 
वसद्धाांत आवण अनुभि याांतील विसांिाद टाळण्यासाठी सुिविलेल्या पद्धतींपकैी वकत्येक पद्धती 
प्रायोवगक फवलताांविियीच्या अपुऱ्या समजािर आधावरत आहेत (स्रोह श्नायडर १९१२, कोगलर 
आवण शायकडग १९२७); म्हणून त्याांिा िापर र्ाांबविला पावहजे. 

 
१४२. भाणरि के्षत्राच्या आकारमानाचा अिसीदनािरील पणरिाम : 
अपारप्राय, स्स्र्वतस्र्ापक आवण समदैवशक राशीच्या पृष्ठािर एखादा कबदु-भार ठेिला असेल, तर 
पृष्ठािरील कोणत्याही कबदूिे अिसीदन समीकरण १३५ (५ अ) च्या साहाय्याने ककिा भावरत के्षत्र 
आयताकार ककिा िौरस असेल, तर समीकरण १३७ (३) आवण आकृती १२२ अ मधील मावहतीच्या 
साहाय्याने ठरविता येते हें आपण पावहले. या पद्धतीने वमळणाऱ्या फवलताांिे स्िरूप पुढील उदाहरणाांच्या 
िारे स्पष्ट होईल : 
 

अपारप्राय घनराशीच्या पृष्ठभागािर २र × २र मापाच्या िौरस के्षत्रािर समप्रमाण अवधभार ठेिला 
असता, त्याच्या मध्यकबदूिे अिसीदन 
 

न₀ = २·२४ भर १–पॉ²  य ं
 
असते. येरे् यं हा यांगिा मापाांक आहे आवण पॉ हें पॉयसनिे गुणोत्तर आहे. या के्षत्राच्या कोपऱ्याांिे अिसीदन 
: 
 

नको = १ न₀ २ 
 
आवण सरासरी अिसीदन 
 

नस = ०·८४८ न₀ = १·९० भ (१–पॉ²)र = र× स्स्र्राांक [१] य ं
 
असते. असाि भार त्र वत्रज्येच्या ितुथळाकार के्षत्रािर ठेिला असता, त्याच्या मध्यकबदूिे अिसीदन 
पुढीलप्रमाणे होते. 
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न₀ = २भत्र १ – पॉ² [२] य ं
 
पवरघािे अिसीदन खालीलप्रमाणे होते; 
 

नप = २ न₀ [३] π 
 
आवण सरासरी अिसीदन पढुीलप्रमाणे असते. 
 

नस = ०·८५ न₀ = १·७ भ (१– पॉ²) त्र = त्र× स्स्र्राांक [४] यं 
 
(श्लायिर १९२६). समी. १ आवण ४ याांिरून असे वदसून येते की, अपारप्राय घनराशीच्या पृष्ठभागािर 
ठेिलेल्या िौरस आवण ितुथळाकार के्षत्राांिे सरासरी अिसीदन या के्षत्राांच्या रुां दीच्या सरळ प्रमाणात िाढते. 
 

या आवण अशाि दुसऱ्या उदाहरणाांतून पुढील वनष्ट्किथ वनघतो. आयताकार भावरत के्षत्रािी लाांबी ि 
रुां दी याांतील गुणोत्तर ग ि त्यािरील भार भ वदलेले असतील, तर त्या के्षत्राच्या मध्याखालिे अिसीदन 
आवण सरासरी अिसीदन, हीं दोन्हींही भावरत के्षत्राच्या रुां दीच्या सरळ प्रमाणात िाढतात. ितुथळाकार के्षत्रािे 
अिसीदन वत्रज्येच्या सरळ प्रमाणात िाढते. तर्ावप हे वनष्ट्किथ एखाद्या उदाहरणात लागू करताना भावरत 
पदार्थ स्स्र्वतस्र्ापकत्िदृष्ट्या समदैवशक आवण समाांग असून त्यािे आिरण हूकच्या वनयमानुसार होते, 
असे गृहीत धरले होते, हें लक्षात ठेिले पावहजे. हीं गहृीते आवण प्रत्यक्ष पवरस्स्र्ती याांमधील पुढील भेद 
आता लक्षात घेतले जातील : (अ) पदार्ािे दमनीयत्ि पृष्ठभागापासून खाली जािे, तसे कमी होत जाते. 
(आ) भावरत पदार्ािे आिरण हूकच्या वनयमानुसार होत नाही. (इ) प्रवतबल-पवरस्स्र्ती न बदलताही 
विकृती कालपरत्ि ेिाढत जाते. 
 

व्यिहारात नैसर्मगक मृवत्तकावनके्षपाांच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमांिी आपल्याला वमळणारी 
मावहती कधीही काटेकोरपणे अिकू असत नाही. या कारणास्ति बॉवसनेस्कने गृहीत धरलेल्या 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमांहून प्रत्यक्षातील उपयुथक्त िगेळेपणाांिा अिसीदनािर कसा प्रभाि पडतो, 
यािे काटेकोर विश्लेिण कराियािे झाल्यास, तें केिळ शास्त्रीय वजज्ञासेसाठी कराियािे एिढेि. 
व्यािहावरक उपयोगासाठी आिश्यक असणारी मावहती वमळिाियािी असेल, तर मूलतःि सुकरतादायी 
रूप वदलेल्या गृहीताांिा आधार घ्यािा लागतो. 
 

पृष्ठभागापासून खोलीनुसार कमी होत जाणाऱ्या दमनीयत्िाच्या प्रभािािी सिथसाधारण कल्पना 
येण्यासाठी आपण असे गृहीत धरू की, भावरत के्षत्राखाली ख खोलीिर घेतलेल्या आडव्या छेदािरील 
लां बवदक् प्रवतबल आवण तदनुिांवगक उभी विकृती याांतील म हे गुणोत्तर पूणथपणे ख िर अिलांबून आहे. तसेि 
आडव्या छेदािरील लां बरूप प्रवतबलाांिे खरे वितरण वििारात न घेता, त्याऐिजी त्याला वमळतेजुळते, परांतु 
सोप्या समीकरणाने व्यक्त करता येईल, असे वितरण गृहीत धरू. उदाहरण म्हणून आपण ितुथळाकार 
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पादकािे अिसीदन वििारार्थ घेऊ आवण असे गृहीत धरू की, पादकाच्या तळािरील स्पशथदाबाच्या 
आलेखािा छेद आकृतीच्या पातळीत पवरिलयाकृती आहे. 

 

 
आकृिी १२८ : (अ) वजिी दमनीयता खोलीनुसार घटत जाते, अशा मृवत्तकेिर ठेिलेल्या ितुथळाकार, 

भावरत पादकाखाली आडव्या छेदािर येणाऱ्या उभ्या दाबािे वितरण; (आ) मवृत्तकेच्या र्रािी खोली अनांत 
आहे, अशा गृहीतानुसार वमळणारा पादकािी वत्रज्या आवण अिसीदन याांमधील सांबांध (सलग रेिा). 

 
आकृती १२८ अ मध्ये पादकािा छेद दाखविला आहे. षण या आडव्या छेदािरील लां बरूप 

प्रवतबलाांिे बॉवसनेस्कप्रणीत वितरण आबॉ या आलेखाने दाखविले आहे.गवणताच्या सुकरतेसाठी त्याऐिजी 
आप हे पवरिलय गृहीत धरू. या पवरिलयाच्या कोवटमलू्याांनी छेदािरील उभ्या एकाांक दाबािे मूल्य वमळते. 
षण ही रेिा आवण पवरिलय जेरे् एकमेकाांस छेदतात त्या ष₁ आवण ण₁ या कबदूांति पादकाच्या बाह्य 
कडाांमधून वक्षवतजाशी ४५⁰ कोन करून काढलेल्या अनुक्रमे पष₁ आवण फण₁ या रेिा येऊन वमळतात, असे 
गृहीत धरले आहे. पादकाच्या मध्याखाली षण िरील एकाांक के्षत्रस्र् उभा दाब ಲख असेल, तर 
पवरिलयाकृतीने व्यक्त होणारा एकूण दाब १/२ π (त्र + ख)²ಲख इतका होतो. हा दाब पादकािरील एकूण 
भार भा = πत्र²भ इतकाि असला पावहजे; म्हणून 
 

πत्र² भ = π / २ (त्र + ख)²ಲख 
 
म्हणजेि— 
 

ಲख = २भ त्र  
(त्र + ख)²  

 
हें मूल्य बॉवसनेस्कच्या समीकरणानुसार वमळणाऱ्या मूल्याहून काहीसे मोठे आहे. पादकाच्या मध्याखाली ख 
खोलीिर येणारी उभी विकृती पुढीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 
 ಲख = 

२भ 
· 

त्र² 
 

 म म (त्र + ख)² 
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या वठकाणी म म्हणजे उभा एकाांक दाब आवण तदनुिांवगक उभी विकृती याांतील गुणोत्तर आहे. म आवण ख 
याांतील सांबांधाविियी सिांत सोईस्कर गृहीत खाली वदलेल्या सरळ-रेिा समीकरणाने व्यक्त करता येईल : 
 

म = म₀ + अख [५] 
 

या समीकरणातील म₀ (गॅ्रम सेंमी. ²) आवण अ (गॅ्रम सेंमी.⁻³) हे प्रायोवगक स्स्र्राांक आहेत आवण 
त्याांच्या मूल्याांच्या िारे घनराशी स्स्र्वतस्र्ापकत्िदृष्ट्या वकती प्रमाणात समाांग आहे, हे सिथसाधारणपणे 
व्यक्त केले जाते. स्स्र्वतस्र्ापकत्िदृष्ट्या समाांग असलेल्या पदार्ाच्या बाबतीत अ = ॰ आवण म = म₀ 
असतात. याउलट, ज्या पदार्ांिे दमनीयत्ि, खोल जाि ेतसे कमी होत जाते, त्याच्या बाबतीत म₀ आवण 
अ हीं दोन्हीही पदे शून्यापेक्षा अवधक मूल्याांिी असतात. 
 

समीकरण ५ आधारभतू मानल्यास, पादकाच्या अिसीदनाबाबत आपल्याला पुढील समीकरण 
वमळते : 
 

न = 
∞           

[६] ∫ २भ · त्र² · d ख = २ भत्र म₀ − त्रअ ( १ + लघु म₀ ) ₀ म₀ + अख (त्र + ख)² त्रअ 
      (म₀ − त्रअ)² 
 
भावरत पदार्थ पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असेल, तर अ = ॰ होऊन अिसीदनािे मूल्य खालीलप्रमाणे वमळते 
: 
 

न = २भत्र १  म₀ 
 
अ = ॰ (पूणथतया समाांग पदार्थ) असेल, तर न िे अिूक मूल्य पुढील समीकरणाने वदले जाते, हें िर 
पावहलेि आहे. 
 

न = २भत्र १ – पॉ² १४२ (२) य ं
 

असेल, तर हीं दोन्ही समीकरणे एकि होतात.पादकािी वत्रज्या आवण त्यािे अिसीदन 
याांतील अ = ॰ असताना वमळणारा सांबांध आकृती १२८ आ मध्ये आ₀ या सरळ रेिेने दाखविला आहे. 
मृवत्तकाांिा वििार करताना अ िे मूल्य शून्याहून अवधक आहे, असेि नेहमी गहृीत धरले पावहजे. तसे 
केल्यास त्रआवण न याांमधील सांबांध दाखविणारा आलेख आप्र सारखा वमळतो. म₀ िे मूल्य तेंि राहून त्र िी 
मूल्ये िाढत गेल्यास अ िे मूल्य वजतके अवधक, वततका आलेखािा उतार त्िरेने कमी होतो. 
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आकृिी १२९ : ितुथळाकार के्षत्रािे न₁ मूल्यािे अिसीदन होण्यासाठी आिश्यक असलेला एकाांक के्षत्रस्र् 
भार. (अ) आदशथ स्स्र्वतस्र्ापक राशीिर; (इ) विक्कणमवृत्तकेिर; (ई) िाळूिर. (आ) स्स्र्र क्रमाने भार 
लािीत गेल्यास, एकाांक के्षत्रस्र् भार आवण अिसीदन याांमध्ये वमळणारा प्रायोवगक सांबांध; (उ) (आ) 

प्रमाणेि, परांतु भार लाित असताना मध्येि एकदा खांड पडला आहे. [आकृती १२९ (आ) मध्ये ‘ ’ हे ‘ ’ असे 

िािािे आवण ‘ ’ हे ‘ ’असे िािािे ] 
 

अिसीदनािे न₁ हें मूल्य वदलेले असेल, तर भावरत के्षत्रािी वत्रज्या आवण एकाांक के्षत्रस्र् भार 
याांतील सांबांधही समीकरण ६ ने ठरविता येतो. न ऐिजी न₁वनयुक्त करून हें समीकरण भ साठी सोडविले 
असता, पुढील मूल्य वमळते : 
 

भ = न₁· १ · (म₀ – त्रअ)² 
[७] २त्र म₀ – त्र अ ( १ + लघु म₀ )    त्रअ 

 
अ = ॰ असल्यास, समीकरण ७ िे स्िरूप पढुीलप्रमाणे होते : 
 

भत्र = १ न₁ म₀ = स्स्र्राांक २ 
 
हें अवतपवरिलयािे समीकरण आहे. हें अवतपवरिलय आकृती १२९ अ मध्ये सलग आलेखाने दाखविले 
आहे. अ >० असल्यास आवण म₀ िे मूल्य वदलेले असल्यास, त्र आवण भ याांमधील सांबांध आकृती १२९ अ 
मधील तुटक आलेखाने दाखविल्याप्रमाणे असतो. पवहल्या आलेखापेक्षा हा आलेख आडव्या अक्षाप्रत 
असांपाती पद्धतीने कमी त्िरेने जातो. 
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या गवणतामध्ये असे गृहीत धरले आहे की, उभा एकाांक के्षत्रस्र् दाब आवण तदनुिांवगक उभी विकृती 
याांिे गुणोत्तर एकाांक दाबािर अिलांबून नाही. त्यामुळे त्र िे मूल्य वदलेले असल्यास, गवणतवसद्ध अिसीदन 
(समीकरण ६) एकाांक के्षत्रस्र् दाबाच्या सरळ प्रमाणात िाढते. हा सांबांध आकृती १२९ आमध्ये आ₀ या सरळ 
रेिेने दाखविला आहे. परांतु आपण प्रत्यक्षातील मवृत्तकेिर भार-प्रयोग करून या सांबांधािे सांशोधन केले, तर 
आपल्याला नेहमी असे आढळते की, अिसीदन आवण एकाांक के्षत्रस्र् भार याांतील गुणोत्तर, भारािे मूल्य 
िाढेल, तसे िाढत जाते. आकृती १२९ आ मध्ये ही घटना आ या आलेखाने दाखविली आहे. या आलेखािा 
प्रारांभािा भागि केिळ स्रू्लमानाने सरळ आहे. ही िस्तुस्स्र्ती बघता, भाराांिी मलू्ये लहान असतानाि 
केिळ समीकरणे ६ आवण ७ यर्ार्थ ठरतात असे म्हटले पावहजे. मोठ्या भाराखाली अिसीदनाच्या प्रमाणात 
होणारी िाढ, ही मृवत्तकाांिे ितथन हूकच्या वनयमानुसार होत नाही, या िस्तुस्स्र्तीिा पवरपाक आहे. एकाांक 
के्षत्रस्र् भारािे मूल्य वदलेले असताना, भावरत ितुथळाकार के्षत्रािी वत्रज्या आवण अिसीदन याांतील सांबांधािर 
पडणारा उपयुथक्त िस्तुस्स्र्तीिा प्रभाि स्रू्लमानाने अजमािण्यासाठी आकृती १२९ आ मधील आ या 
आलेखाच्या मधल्या भागासाठी पढुील समीकरणाने व्यक्त होणारी रेिा वनयुक्त करू : 
 

भ = थ₁ + थ₂ ( न ) [८] त्र 
 
हें समीकरण आकृतीत दाखविलेल्या कके्षति लागू आहे. तसेि स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमांच्या 
बाबतीत साधारणपणे समाांग असलेल्या मृदू, विक्कण मृवत्तकेच्या आडव्या र्रािर भार ठेिलेला आहे, असे 
आपण गृहीत धरले, तर थ₁ आवण थ₂ िी मूल्ये त्र या वत्रज्येिर अिलांबून राहणार नाहीत. या गृहीताांनुसार, 
न₁ हें वििवक्षत सरासरी अिसीदन वनमाण करण्यास आिश्यक असलेला भार पुढीलप्रमाणे माांडता येतो. 
 

भ = थ₁ + थ₂ न₁ [९] त्र 
 
हें समीकरण अवतपवरिलयािे आहे. आकृती १२९ इ पाहा. या आकृतीत भ = थ₁ या समीकरणाने 
वक्षवतजसमाांतर असांपात रेिा दाखविली जाते. हें समीकरण पुढील स्िरूपातही माांडता येईल : 
 

भ = थ₁ + थ₂न₁  २त्रπ = र्₁ + कप 
पत्र [१०] २  त्र²π आ 

 
या वठकाणी पत्र आवण आ म्हणजे भावरत के्षत्रािी पवरवमती ि के्षत्रफळ आहेत आवण थ₁ (गॅ्रम सेंमी.⁻²) आवण 
कप (गॅ्रम सेंमी.⁻¹), हे प्रायोवगक स्स्र्राांक आहेत. हे स्स्र्राांक वनरवनराळ्या वत्रज्याांच्या ितुथळाकार के्षत्राांिर 
भार-प्रयोग करून ठरविता येतात. हौसेलने (१९२९) प्रयोग करून असे दाखविले की, विक्कण मवृत्तकेिर 
ठेिलेल्या िौरस आवण आयताकार भावरत के्षत्राांच्या बाबतीत सुद्धा समीकरण १० लाग ू पडते, परांतु हें 
विधान प्रयोगात अवभपे्रत असलेल्या पवरस्स्र्तीच्या कके्षपुरतेि खरे आहे. न₁ हें अिसीदन वनर्ममण्यासाठी 
आिश्यक असलेला एकूण भार पुढीलप्रमाणे असतो : 
 

भा = आभ = आर्₁ + कपपत्र [११] 
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कप (गॅ्रम सेंमी.⁻¹) या पदास पणरणमिीय कियन म्हििाि. या समीकरणाांच्या यर्ार्थत्िासाठी आिश्यक 
असलेल्या अटी िर वनिवेदत केल्या आहेति. 
 

पणरणमिीय कियन या शबदप्रयोगामुळे कप हे पद म्हणजे पवरवमतीच्या एकाांक लाांबीिरील कातथवनक 
विरोध आहे, असा िुकीिा समज होण्यािा सांभि आहे. तेव्हा हें आिजूथन स्पष्ट केले पावहजे की, लाांबीच्या 
मापात कातथवनक विरोध साांगता येईल, असा पदार्थि अस्स्तत्िात नाही. कप या पदािे प्राकृवतक महत्त्ि 
लक्षात येण्यासाठी आपण पूणथतया स्स्र्वतस्र्ापक, समदैवशक आवण समाांग असणाऱ्या पदार्ाच्या बाबतीत 
समीकरण ११ लाि ूि त्यातून वमळणारे फवलत आवण 

 
वििवक्षत अिसीदन वनर्ममण्यासाठी काटेकोर, शास्त्रपूत समीकरणानुसार वमळणाऱ्या भाराच्या 

मूल्याशी त्यािी तुलना करू. अशा पदार्ाच्या बाबतीत आकृती १२९ आ मधील आवण समीकरण ११ मधील 
थ₁ िे मूल्य शून्य ठरते आवण भा िे मूल्य पढुीलप्रमाणे होते : 
 

भा =कपपत्र 
 

२र × २र अशा िौरस के्षत्रािर एकाांक के्षत्रस्र् भार भ असेल, तर एकूण भार भा = ४र²भ 
होईल. िौरसािी पवरवमती पत्र = ८र होईल. हीं मूल्ये मागील समीकरणात वनयुक्त करून आवण भ 
साठी तें सोडिनू आपल्याला भ िे मूल्य पुढीलप्रमाणे वमळेल. 

 

भ = कप 
८र = २ कप  

१ [१२] ४र² र 
 

भ म्हणजे न इतके अिसीदन होण्यासाठी आिश्यक असलेल्या भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य आहे. 
एकाांक के्षत्रस्र् भार आवण भावरत के्षत्रािे सरासरी अिसीदन याांतील सांबांध देणारे समीकरण १४२ 
(१) खाली माांडले आहे : 

 

न = १·९ भ १ – पॉ² ·र य ं
 

न₁ इतके अिसीदन वनर्ममण्यासाठी आिश्यक असणाऱ्या भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य पुढीलप्रमाणे 
असेल : 

 

भ = न₁ य ं · १  
१·९ (१ – पॉ²) र  

 
हें समीकरण आवण समीकरण १२ एकत्र वििारात घेऊन पूणथतया स्स्र्वतस्र्ापक पदार्ाच्या 
बाबतीत आपल्याला कप िे मलू्य पुढीलप्रमाणे वमळते : 
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कप = न₁ य ं [१३] ३·८ (१ – पॉ²) 
 

या समीकरणािरून हे स्पष्ट होईल की, कप हे पवरवमतीय कतथन म्हणजे काही एखादा विवशष्ट 
कातथवनक विरोध नाही, की ज्यािा उगम भावरत के्षत्राच्या पवरवमतीच्या वठकाणी असािा. कप या 
पदाला तसे प्राकृवतक महत्त्ि काहीि नाही. तो केिळ गॅ्र. सेंमी.⁻¹ हीं पवरमाणे असलेला एक 
प्रायोवगक गुणाांक आहे. समीकरण १० च्या उजव्या बाजूकडे थ₁ हें पद प्रविष्ट होण्यास भावरत 
पदार्ांिे स्स्र्वतस्र्ापकतेच्या बाबतीतील अपूणथत्ि कारणीभतू होते. आकृती १२९ आ पाहा. भावरत 
पदार्थ जर पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असेल, तर हे पद नाहीसे होऊन भा = कप– पत्र होतो. या 
वठकाणी हेंही साांवगतले पावहजे की, अपारप्राय, स्स्र्वतस्र्ापक घनराशीच्या पृष्ठभागापकैी मयावदत 
के्षत्रािर भार लािला असता, पृष्ठभागािा प्रत्येक कबदू खाली सरकतो. हा भार िाढविला असता, 
भावरत के्षत्राभोितीच्या पृष्ठभागािे अिसीदन िाढते. याउलट, आपण तोि भार अपारप्राय परांतु 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िदृष्ट्या अपूणथ असलेल्या घनराशीिर–उदाहरणार्थ, विक्कण मवृत्तकेिर–लािला, 
तर भारािे मूल्य फ (आकृती १२९ आ) या कबदूच्या भजेुइतके होता क्षणीि, भावरत के्षत्राच्या 
सीमाांपलीकडिा भाग उांिाितो. या घटनेला णकनार-णक्रया म्हणतात. वतिा उल्लखे पवरच्छेद ४६ 
मध्ये केला आहे आवण आकृती ३७ अ आवण आ याांमध्ये ती दाखविली आहे. 

 
पूणथत्िाने समाकिथणहीन िालुकेच्या बाबतीतसुद्धा, वििवक्षत आकारमानाच्या के्षत्रािरील भार 

िाढिीत गेल्यास, होणारे अिसीदन भारातील िाढीच्या प्रमाणापेक्षा अवधक त्िरेने िाढते. आकृती १२९ आ 
मध्ये आ आलेखाने हें दाखविले आहे. तर्ावप समीकरण ९ मधील थ₁ आवण थ₂ हीं पदे त्र या वत्रज्येिर 
अिलांबून नाहीत, असे स्रू्लमानाने सुद्धा म्हणता येत नाही. या टोकाच्या उदाहरणािे सैद्धाांवतक सांशोधन 
आइकहॉनथने (१९३१) केले आहे. या सांशोधनािी फवलते आकृती १२९ ई मध्ये दाखविली आहेत. न₁ हें 
वििवक्षत अिसीदन वनर्ममण्यासाठी आिश्यक असणाऱ्या भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य त्र₁ या विवशष्ट 
वत्रज्येच्या िळेी महत्तम असेल, या वनष्ट्किािा प्रत्यय प्रयोगािारे पनुः पनुः आला आहे. 
 

काळािा अिसीदनािरील प्रभाि आकृती १२९ उ मध्ये दाखविला आहे. एखाद्या मृवत्तकाराशीिर 
भार-प्रयोग केला असता, भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य आवण अिसीदन याांच्या बाबतीत वमळणारा सांबांध या 
आकृतीत दाखविला आहे. भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य स्स्र्र प्रमाणात िाढिीत नेले, तर होणारे अिसीदन 
दाखविणारी रेिा म्हणजे उपषआ हा सलग आलेख होय. याउलट, जर भार न िाढविता मध्येि काही तास 
ककिा वदिस म्हणजेि ळ₀ ते ळ₁ या कालािधीत तसाि ठेिला, तर आलेखामध्ये त्या काळात पफ ही उभी 
रेिा वमळते. कोणत्याही स्िरूपाच्या मृवत्तकेत असेि घडते. भारमूल्य स्स्र्र ठेिले असताना वमळणारा काळ 
आवण अिसीदन याांतील सांबांध पफ या रेिेच्या उजव्या बाजूस दाखविला आहे. भार िाढविण्यािी वक्रया 
पूिीच्याि क्रमानुसार ळ₁ या कालानांतर जर पुढेही िालू ठेिली, तर भार-अिसीदन आलेख हळूहळू 
उपषआ या आलेखाप्रत जाऊ लागतो. उपषआ म्हणजे भार-िाढीत खांड पडू न देता होणारे अिसीदन 
दाखविणारा मूळिा आलेख आहे. पफ या उभ्या रेिेने दाखविल्या जाणाऱ्या कालजन्य पवरणामािे तौलवनक 
महत्त्ि आवण त्यािी प्राकृवतक कारणे वनरवनराळ्या मृवत्तकाांच्या बाबतीत वनरवनराळी असतात. िालुका ककिा 
िाळसर मृवत्तकाांिरील प्रयोगाांत काळािा पवरणाम, मुख्यतः प्रवतबल-पवरस्स्र्तीतील बदलानुसार आिश्यक 
असणाऱ्या िालुकाकणाांच्या फेररिनेस लागणाऱ्या विलां बामुळे वदसून येतो; तर विक्कण मवृत्तकाांच्या 
बाबतीत, प्रकरण १३ मध्ये िर्मणल्याप्रमाणे त्याांच्या रांध्राांत असलेल्यापाण्याच्या स्र्वैतक जलीय समतोलात 



 

अनुक्रमणिका 

अल्पकाल विके्षप आल्यामुळे मुख्यतः तो वदसून येतो. दोन्ही उदाहरणाांत अांवतम फवलत एकि असते, तें 
म्हणजे भावरत पदार्ािे स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ, भार लािण्याच्या िगेािरि जणू अिलांबनू 
आहेत, हे होय. 
 

शिेटी साांगाियािे म्हणजे मागील काही पवरच्छेदाांत माांडलेल्या वसद्धाांताांतून असे गृहीत धरले आहे 
की, ज्यािर भार ठेिला जातो त्या दमनीय पदार्ािी खोली अनांत आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक दमनीय 
मृवत्तकास्तरािी जाडी पवरवमत असते आवण तो सापेक्षतः अदमनीय असलेल्या र्रािर आधावरत असतो. 
भावरत के्षत्र आवण हा तळािा र्र याांतील अांतर हा आणखी एक बदलणारा घटक आहे. या घटकािा 
अिसीदनािर जो प्रभाि पडतो त्यािी ििा पवरच्छेद १५० मध्ये केली जाईल. त्यािे स्पष्टीकरण आकृती 
१३८ मध्ये केलेले आहे. 
 

अिसीदन आवण भावरत के्षत्रािे आकारमान याांतील सांबांधाविियी, साांप्रत आपल्याला जें ज्ञान आहे, 
त्यािे येर्िर केलेले समालोिन असे दशथविते की, हा सांबांध तसा स्क्लष्ट आहे. ज्याांिे स्िरूप बदलत जाते, 
अशा अनेक घटकाांिा सांबांध त्यात येतो, त्यामुळे सिथ उदाहरणाांत लागू पडेल, अशा सोप्या सूत्राने तो व्यक्त 
करणे शक्य नाही. याि कारणास्ति, लहान प्रमाणािर केलेले भारप्रयोग मयावदत प्रमाणाति उपयुक्त 
ठरतात. अशा प्रयोगाांिी फवलते मोठ्या के्षत्रािर ठेिलेल्या भारामुळे होणाऱ्या अिसीदनाच्या बाबतीत लाग ू
केल्यास, अवतशय िुकीिे वनणथय घेतले जाऊ शकतात. अशा पद्धतीने वनणथय घेण्यािा प्रयत्न कोणत्याही 
प्रकरणात करण्यापूिी, लहान के्षत्रािे अिसीदन आवण मोठ्या के्षत्रािे अिसीदन याांमधील फरकािर ज्याांिा 
प्रभाि पडण्यािा सांभि आहे अशा सिथ गोष्टींिा काळजीपूिथक वििार केला पावहजे. त्याांपैकी सिांत पवहली 
गोष्ट म्हणजे, खोल जाि े तसे मृवत्तकेच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िात होणारे बदल ही आहे. पूिीच्या काळी या 
गोष्टीकडे नेहमीि दुलथक्ष झाले होते. 
 
१४३. स्िूिाचं्या त्िचाघषयिाच्या िारे संक्रणमि होिाऱ्या भारामुळे अपारप्राय घनरािीि णनमाि 

होिारी प्रणिबले : 
आकृती १३० अ मध्ये फलकस्रू्णािलीिा एक छेद दाखविला आहे. वतच्या माथ्याच्या कडेिरील भारािे 
एकाांक लाांबीिरील मूल्यभ’आहे. आकृती १३० आ मध्ये एका आधार-स्रू्णेिा छेद दाखविला आहे. 
वतच्यािरील भार भा आहे. दोन्ही वठकाणी मवृत्तकाराशी समाांग आहे. स्रू्णाांच्या अग्राांिा विरोध फारि कमी 
असल्यामुळे, व्यिहारतः सांपूणथ भार, स्रू्णा आवण मवृत्तका याांमधील स्पशथपृष्ठािर जीं कातथवनक प्रवतबले 
कारक होतात त्याांच्या िारे मृवत्तकेिर सांक्रवमत केला जातो. हा कातथवनक विरोध वििमाकिथणजन्य ककिा 
घिथणजन्य ककिा दोन्हीही प्रकाराांिा असणे सांभिनीय असते. स्पशथपृष्ठािरील या कातथवनक विरोधास 
प्रिवलत पद्धतीनुसार त्िक-घिथण म्हटले जाईल; मग त्यािी प्राकृवतक कारणे काहीही असोत. पुढील 
विििेन विक्कण मृवत्तकेत ठोकलेल्या स्रू्णाांविियी आहे. भावरत स्रू्णेमुळे भोितालच्या पदार्ात वनमाण 
होणारी प्रवतबलपवरस्स्र्ती गवणतवसद्ध करण्यासाठी स्रू्णेिरील प्रवतबलाांिे वितरण माहीत असणे 
आिश्यक आहे. विक्कण मवृत्तकेतील स्रू्णाांच्या त्ििेिरील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती, पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक 
आवण बांधनगुणयुक्त असणाऱ्या धारक-पदार्ांमध्ये वनविष्ट असलेल्या स्रू्णाांच्या त्ििेिरील 
पवरस्स्र्तीसारखीि बरीिशी असेल, असे अपेवक्षता येईल. 
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आकृिी १३० : (अ) भावरत स्रू्णािलीच्या तळकडेला लागून घेतलेला आडिा छेद आवण (आ) एका 
भावरत स्रू्णेच्या तळाग्राला लागनू घेतलेला छेद. या छेदाांिरील उभ्या दाबािे आसन्नमान वितरण. 

 
वजलेवटनमध्ये वनविष्ट केलेल्या, ताठ कभतीिर भार लािनू केलेल्या प्रारूप प्रयोगाांिरून हे माहीत 

झालेले आहे की, राशीच्या पृष्ठभागापासून खालच्या वदशनेे कभतीच्या तळापासून र्ोडे अांतर िरपयंत, 
कातथवनक प्रवतबले जिळजिळ समप्रमाणात वितवरत असतात. खालच्या कडेच्या र्ोडेसे िर, या प्रवतबलात 
िाढ होते आवण तळाशी त्याांिे मूल्य फलक-स्रू्णा आवण भोितीिा पदार्थ याांतील बांधन-गुणापेक्षा अवधक 
होते. परांतु व्यािहावरक दृष्ट्या वििार करता, समप्रमाण वितरणातील हा विके्षप दुलथ वक्षता येईल. म्हणून 
भावरत फलक-स्रू्णाांच्या वनविष्ट भागाच्या पृष्ठािरील ತहें कातथवनक प्रवतबल फलक-स्रू्णािलीच्या दर 
एकाांक लाांबीिरील एकूण भार भ’भावगले फलक-स्रू्णा आवण मृवत्तका याांमधील एकूण स्पशथके्षत्र, 
म्हणजेि— 
 

ತ = भ’  
२ड  

 
इतके असते असे गृहीत धरणे समर्थनीय ठरते. 
 

फलकस्रू्णाांच्या तळाच्या कडेला लागून आडिा छेद घेतला असता, त्यािरील लां बवदक्-
प्रवतबलाांिी तीव्रता आवण त्याांिे वितरण याांविियीिे अनुमान पढुील पद्धतीने करता येते. प्रर्म फलकस्रू्णा 
∆ ड उांिीच्या प्याांमध्ये विभागू. प्रत्येक पिीच्या एकाांक लाांबीच्या प्रत्येक बाजूने मृवत्तकेिर सांक्रवमत 
होणारा भार ∆ भ’/२ = ತ∆ ड इतका असेल. ड खोलीिर घेतलेल्या आडव्या छेदािरील उपरोक्त 
लां बवदक्-प्रवतबले अनुमानण्यासाठी आपण प्रर्म बॉवसनेस्कच्या वसद्धाांतानुसार ∆ भ’या प्रत्येक भार-अांशाने 
वनमाण होऊ शकतील, अशी लां बवदक्-प्रवतबले ठरि.ू त्यासाठी प्रत्येक पिीच्या वनम्म्या उांिीतून घेतलेला 
छेद हाि एखाद्या घनराशीिा पृष्ठभाग आहे, असे कल्पून या काल्पवनक पृष्ठभागािर ∆ भ’हा रेिाभार कारक 
आहे, असे समजू. पिी क्रमाांक ३ च्या मध्यातून जाणारे असे काल्पवनक पृष्ठ आकृती १३० अ मध्ये तुटक 
रेिेने दाखविले आहे. ∆ भ म्हणजे हे काल्पवनक पृष्ठ आवण स्रू्णा याांमधील सांपात रेिेच्या एकाांक 
लाांबीिरील उभा भार ठरतो. रेिाभारामुळे घनराशीतील उपरोक्त आडव्या छेदािर वनमाण होणारी लां बरूप 
प्रवतबले समीकरणे १३६ (१ अ) च्या साहाय्याने त्िवरत ठरविता येतील. ग मधून काढलेल्या आडव्या 
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रेिेच्या खाली क्रमाांक ५ ि ६ या प्याांच्या बाबतीतील अशी प्रवतबले दाखविली आहेत. अशा प्रकारे ग 
मधून काढलेल्या आडव्या छेदािरील कोणत्याही कबदुस्र्ानािे लांबरूप प्रवतबल वमळविण्यासाठी ∆ 
भ’मूल्याच्या सिथ भाराांशाांनी त्या वठकाणी वनर्ममलेल्या प्रवतबलाांिी बेरीज केली पावहजे. तसे करून आडव्या 
छेदाच्या एका बाजूकडे वमळणारी प्रवतबले आ आलेखाच्या कोटीमूल्याांनी दाखविली आहेत (आकृती १३० 
अ). 
 

अशाि प्रकारिी कृती एका सुया स्रू्णेच्या तळालगत घेतलेल्या आडव्या छेदािरील लां बवदक्-
प्रवतबले अनुमानण्यासाठीही िापरता येईल (आकृती १३० आ). अशा स्रू्णेच्या पृष्ठािरील कातथवनक 
प्रवतबलाांिे वितरणसुद्धा व्यिहारतः समप्रमाणात असते असे प्रयोगाांती आढळून आले आहे. या समस्येिे 
उत्तर स्रू्लमानाने वमळिायिे असेल, तर आपण स्रू्णेिे काही भाग पाडू. मग या प्रत्येक भागािर कारक 
असणाऱ्या कातथवनक-प्रवतबलाच्या ऐिजी तेरे् कबदुभार आहे, असे गृहीत धरू. तसेि भागाच्या मध्यातून 
जाणारी पातळी, हा अपारप्राय राशीिा पृष्ठभाग आहे ि त्यािर हा कबदुभार कारक आहे, असेही गृहीत धरू. 
या गृहीतानुसार वमळणारी प्रवतबले पवरवशष्टातील कोष्टक १ च्या (कबदुभारािी प्रभािमूल्ये देणारे कोष्टक) 
साहाय्याने ठरविता येतील. क्र. ५ ि ६ या भागाांच्या बाबतीत असे गवणत माांडून वमळणारी फवलते, आकृती 
१३० आ मध्ये दाखविली आहेत. तेर्ील आ या आलेखाच्या कोटींिी मूल्ये व्यस्क्तशः प्रत्येक भागाच्या 
बाबतीत वमळणाऱ्या आलेखाांच्या कोटींच्या बेरजेइतकी आहेत. या पद्धतीत होणारी िूक सुरवक्षततेत भर 
टाकणारी असते. कारण प्रत्येक भागाच्या मध्याच्या िर असलेल्या पदार्ािे अस्स्तत्ि त्याच्या खाली 
असणाऱ्या पदार्ात कबदुभाराने वनमाण केलेली प्रवतबले कमी करण्यास कारणीभतू होत असते. या 
पद्धतीिा अिलांब केल्याने सैद्धाांवतकदृष्ट्या होणारी िूक कमी कराियािी असेल, तर हीं प्रवतबले 
ठरविण्यासाठी कमडवलनिी समीकरणे िापरता येतात (पवरच्छेद १३५ पाहा). तर्ावप स्रू्णेच्या 
भोितालच्या पदार्ािे ितथन पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असते, असे गृहीत धरण्याने होणारी िूक उपयुथक्त 
सोईस्कर गवणतकृतीिा अिलांब केल्याने होणाऱ्या िुकीपेक्षा फार मोठी असण्यािा सांभि असतो. 
 

येरे् हे साके्षपाने साांवगतले पावहजे की, उपयुथक्त पद्धतींपैकी कोणतीही पद्धत, सुया 
स्रू्णाांलगतिी प्रवतबले ठरविण्यासाठीि केिळ िापरता येईल, कारण स्रू्णा सिथ बाजूांनी समाांग 
पदार्ाने िढेलेली आहे, या गृहीतािर या पद्धती आधावरत आहेत. स्रू्णासमूहाच्या अांतभागात 
असलेल्या एखाद्या स्रू्णेिा वििार करताना वतच्याभोिती असणारा स्स्र्वतस्र्ापक धारक-पदार्थ, 
हा साके्षपतः ताठ असलेल्या इतर स्रू्णाांनी प्रबवलत झालेला असतो हे लक्षात घेतले पावहजे. खरे 
पाहता, वजलेटनमध्ये वनविष्ट झालेल्या स्रू्णासमूहातील प्रवतबलपवरस्स्र्ती जाणनू घेण्यासाठी 
केलेल्या प्रायोवगक सांशोधनातून असे वदसून आले आहे की, स्रू्णासमूहाच्या अांतगथत असलेल्या 
स्रू्णेच्या बाजूिरील कातथवनक-प्रवतबलाांिे वितरण आवण स्ितांत्र अशा एका स्रू्णेिरील तशाि 
प्रवतबलाांिे वितरण याांत काहीि साम्य नसते (टेरझागी १९३५). 

 
िालुकेत ठोकलेल्या भावरत फलकस्रू्णा ककिा स्रू्णा याांच्या पृष्ठाांिरील कातथवनक प्रवतबलाांच्या 

वितरणाबाबतिी प्रायोवगक मावहती अद्याप उपलबध नाही. या वितरणाच्या बाबतीतील सैद्धाांवतक 
सांशोधनास प्रयोगािारे पुरेशी पुष्टी वमळाल्याविना त्यािर विसांबता येणार नाही. 
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१४४. अपारप्राय, स्स्िणिस्िापक िंकूमधील प्रणिबल-णििरि : 
एकमेकींस छेदणाऱ्या दोन पातळ्याांनी सीवमत झालेला राशी म्हणजे अपारप्राय शांकू होय. आकृती १३१ अ 
पाहा. या शांकूिर गुरत्िजन्य बल उग या वदशते कारक आहे आवण शांकूच्या दोन बाजूांमधील कोन 
दुभागणाऱ्या उम रेिेशी ही वदशा ಕ कोन करते. शांकूिी एक बाजू—उदाहरणार्थ, १३१ अ मधील उन—फार 
उभट उतारािी आहे ि तीिर भ₀त्र₀ हा बाह्य दाब कारक आहे. या दाबािी तीव्रता, शांकूच्या वशरोकबदूपासून 
मोजलेल्या अांतराच्या सरळ प्रमाणात िाढणारी आहे. या सिथ गोष्टींमुळे हा शांकू म्हणजे गुरुत्िाधारी काँक्रीट 
धरणािा, सुबोध रूप वदलेला छेद आहे, असे मानता येईल; कारण त्याच्याही उभट बाजूिर जलाशयाच्या 
खोलीनुसार िाढत जाणारा पाण्यािा दाब कारक असतो. त्यामुळेि अशा शांकूतील प्रवतबले गवणतवसद्ध 
करण्याच्या समस्येकडे प्रर्म लक्ष वदले गेले. या समस्येिे काटेकोर उत्तर प्रर्म लेव्हीने (१८९८) प्रकावशत 
केले. शांकू अपारप्राय आहे, या गृहीतािर ते आधावरत आहे. या गहृीतामुळे धरणाच्या तळाच्या अगदी 
लगतच्या पवरसरासाठी ते लागू करता येतनाही. तर्ावप धरण पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असेल, तर इतर 
भागाांच्या बाबतीत मात्र तें उत्तर सापेक्षतः अिूक मूल्ये देईल, अशी अपेक्षा करता येते. लेव्हीने असे वसद्ध 
केले की, जर शांकूिे ितथन तांतोतांतपणे हूकच्या वनयमानुसार होत असेल, तर शांकूच्या केिळ स्ितःच्या 
िजनामुळे ककिा त्यासवहत त्याच्या एका बाजूिर कारक होणाऱ्या स्र्वैतक जलदाबामुळे, कोणत्याही सरळ 
छेदािर वनमाण होणाऱ्या लां बवदक् प्रवतबलाांिे वितरण, नेहमीि सरळ रेिेने व्यक्त करता येते. 

 

 
आकृिी १३१ : (अ) अपार शांकूिा उभा छेद. शांकूच्या डाव्या पृष्ठािर द्रिािा दाब कारक आहे; (आ) 
सममात्र शांकूतून घेतलेल्या वक्षवतजलांब छेदािर त्याच्या िजनामुळे येणाऱ्या लां बरूप आवण कातथवनक 
प्रवतबलाांिे वितरण (शांकू पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक आहे); (इ) िरीलप्रमाणेि, परांतु येरे् शांकू आदशथ 

िालुकेिा असून ती नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त आहे. 
 

हीि समस्या वफलांजरने (१९१२) एका वनराळ्या पद्धतीने सोडविली आवण हाि वनष्ट्किथ काढला. 
पुढील समीकरणे वफलांजरप्रणीत उत्तरातील आहेत. समजा, 
 

ಲत्र,ಲप = ठ येर्ील अनुक्रमे त्र या सवदशाच्या वदशतेील, ि त्या वदशलेा काटकोनात असलेल्या 
वदशतेील लां बरूप-प्रवतबले (दमनकारी म्हणजे धन); 
 

ತ= उपयुथक्त लां बवदक् प्रवतबले ज्यािर कारक आहेत, अशा पातळ्याांिरील कातथवनक प्रवतबल; 
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ನ= शांकूच्या बाजूांनी साधलेला २ ನ₁ हा कोन दुभागणारी रेिा आवण सवदश त्र याांतील कोन (उम 
या विभाजन-रेिेपासून सव्य बाजूकडील वििलनाच्या िळेी ನ धन समजािा) आवण 
 

घ = शांकूिी घनता 
 

आहेत; तर शांकूच्या िजनामुळे वनमाण होणारी प्रवतबले पढुीलप्रमाणे असतील : 
 

ಲत्र = त्रघ [(अ + कोज्या ಕ) कोज्या ನ + (ब + ज्या ಕ) ज्या ನ– क कोज्या 
३ ನ– ड ज्या ३ ನ] [१ अ] 

 
ಲप = त्रघ [(३ अ + कोज्या ಕ) कोज्याನ + (३ ब + ज्याಕ) ज्याನ + क 
कोज्या ३ ನ + ड ज्या ३ ನ] [१ आ] 

आवण  
ತ = त्रघ (अ ज्या ನ– ब कोज्या ನ + क ज्या ३ ನ– ड कोज्या ३ ನ) [१ इ] 

येरे्  
 

अ = – 
कोज्याಕ ज्या ३ ನ₁ 

, ब = 
ज्या ಕ कोज्या ३ ನ₁ 

[१ इ] २ (ज्या ನ₁ + ज्या ३ ನ₁) २(कोज्या ನ₁ – कोज्या ३ ನ₁) 
 

क = 
कोज्या ಕ 

आवणड = – 
ज्या ಕ  

८ कोज्या² ನ₁ ८ ज्या² ನ₁  
 
आहेत. बाह्य दाबामुळे वनमाण होणारी प्रवतबले पुढीलप्रमाणे असतात : 
 

ಲत्र = त्रभ₀ (अकोज्याನ + बज्याನ– क कोज्या ३ ನ– ड ज्या ३ ನ) [२ अ] 
 

ಲप = त्रभ₀ (३अ कोज्याನ + ३ ब ज्या ನ+ क कोज्या ३ ನ + ड ज्या ३ನ) [२ आ] 
 
आवण 
 

ತ= त्रभ₀ (अ ज्याನ– ब कोज्या ನ + क ज्या ३ ನ– ड कोज्या ३ ನ) [२ इ] 
 
येरे् 
 
 

अ = 
ज्या ३ ನ₁ 

, ब = – 
कोज्या ३ ನ₁ 

, १६ ज्याನ₁कोज्या³ ನ₁ १६ कोज्याನ₁ज्या³ ನ₁ 
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क = – 
१ 

आवणड = 
१  

१६ कोज्या³ನ₁ १६ ज्या³ನ₁  
 

िरील समीकरणे सोडिनू वमळणाऱ्या मूल्याांिरून असे वदसून येते की, शांकूच्या माथ्यास समाांतर 
पद्धतीने घेतलेल्या छेदपृष्ठािरील लां बवदक् आवण कातथवनक प्रवतबले या दोहोंिे वितरण सरळ रेिात्मक 
आलेखाने दाखविता येईल. भ₀ = ॰ आवण ಕ = ॰ (म्हणजे सममात्र शांकू) असल्यास, शांकूच्या माथ्यापासून 

ख खोलीिर घेतलेल्या आडव्या छेदािर, प्रत्येक कबदुस्र्ानी लां बवदक् प्रवतबलािे मूल्य  इतके असते 
आवणत्यािरील कातथवनक प्रवतबलाांिे मूल्य छेदािी मध्यरेिा आवण वििाराधीन कबदू याांतील अांतरानुसार 
सरळ प्रमाणात िाढत जाते. 
 

आकृती १३१ आ मध्येही एक शांकू दाखविला आहे. त्याच्या वशरोकबदूतून जाणाऱ्या उभ्या पातळीच्या 
सांदभात तो सममात्र आहे आवण त्यािर फक्त त्यािे स्ितःिे िजन कारक आहे.या शांकूतून पप हा छेद 
घेतला आहे ि शांकूच्या अध्या भागात या आडव्या छेदािर वनमाण होणारी लां बवदक् प्रवतबलेಲख आवण 
कातथवनक प्रवतबले ತयाांिे वितरण या आकृतीत दाखविले आहे. आकृती १३१ इ मध्ये नम्य समतोलाच्या 
अिस्रे्तील िालुका-भराि दाखविला असून त्याच्या तळािर वनमाण होणाऱ्या प्रवतबलाांिे वितरण दाखविले 
आहे. या भरािािा छेद आकृती १३१ आ मधील उपप या शांकूच्या छेदासारखाि आहे. पवरच्छेद ६५ मध्ये या 
प्रवतबलाांिा ऊहापोह केलेला आहे. कोणत्याही मवृत्तका-भरािातील प्रवतबले, बहुताांशी समीकरणे १ ि २ 
याांच्या साहाय्याने वमळणाऱ्या प्रवतबलाांऐिजी आकृती १३१ इ मध्ये दाखविलेल्या प्रवतबलाांसारखी असतात 
याविियी सांशय नाही, मग उताराांिे घसरणीच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांकाांिे मूल्य काहीही असो. िस्तुतः 
मृवत्तका-भरािाच्या तळािरील लां बवदक् प्रवतबले समप्रमाण असािीत, असे कल्पनेतसुद्धा येणार नाही, 
म्हणून समीकरणे १ ि २ याांिरून वमळणारी मूल्ये, एका मयावदत उदाहरणाति लाग ूआहेत, असे म्हणाि े
लागेल. प्रत्यक्षात असे उदाहरण कधीि आढळत नाही. अपिाद केिळ गुरुत्िाधारी धरणातील सरळ 
छेदाांिाि म्हणता येईल. 
 

समीकरणे १ ि २ याांना पूरक म्हणून वफलांजरच्या प्रकाशनात अपारप्राय शांकूच्या एका बाजूिर 
समप्रमाणवितवरत, बाह्य दाब कारक असताना वनमाण होणाऱ्या प्रवतबलाांिी समीकरणे समाविष्ट केलेली 
आहेत. अपारप्राय शांकूच्या सीमेिर कोणत्याही प्रकारिी बले कारक झाली असता, त्यात उत्पन्न होणारी 
प्रवतबले गवणतवसद्ध करण्यािी एक पद्धत िाह टझने शोधली आहे (१९३३). 
 
१४५. समिल पृष्ठभागाच्या अपारप्राय, स्स्िणिस्िापक घनरािीि खिलेले कूप आणि भुयारे याचं्या 
पणरसरािील प्रणिबलाचें णििरि : 
स्स्र्वतस्र्ापक, अपारप्राय घनराशीतील दांडगोलाकृती कूपािा छेद आकृती १३२ अ मध्ये दाखविला आहे. 
या राशीिी घनता घ आहे. समजा, 
 

ख = पृष्ठभागापासून अधस् वदशनेे मोजलेले अांतर, 
त्र = कूपाच्या मध्यरेिेशी एकरूप असलेल्या ख अक्षापासून वत्रज्यात्मक 

वदशते मोजलेले आडि ेअांतर, 
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त्र₀ = कूपािी वत्रज्या, 
ಲख,ಲत्र,ಲप = अनुक्रमे उभे प्रवतबल, आडि े वत्रज्यावदक् प्रवतबल आवण पवरघीय 

आडि ेप्रवतबल (सिथ प्रवतबले लां बवदक्), 
ತत्रख = त्र आवण ख याांच्या पातळीिरील कातथवनक-प्रवतबल 

 
आहेत. कूप खणण्यापूिी ख खोलीिरील कोणत्याही कबदुस्र्ानी पुढीलप्रमाणे प्रवतबले होती : 
 

ಲ’ख = घख,ಲत्र = ಲ’प = मृ₀घख आवण ತ’त्रख = ॰ [१] 
 
येरे् मृ₀ हा स्तबधािस्रे्तील मृवत्तका-दाब-गुणाांक आहे (समीकरण १०(१)). दांडगोलाकृती छेदािरील 
कातथवनक प्रवतबले शून्यमूल्य असल्यामुळे, सांकस्ल्पत कूपाच्या बाह्य सीमाांनी मयावदत होणाऱ्या अिकाशात, 
मूळ पदार्ाऐिजी मृ₀ घ या घनतेिे द्रि भरले आहे अशी कल्पना केली, तरी भोितीच्या पदार्ातील 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती बदलणार नाही. तेरे् कोणत्याही कबदुस्र्ानी कारक असलेली प्रवतबले दोन घटकाांत 
विभागता येतील. एक घटक त्या पदार्ाच्या िजनातून वनमाण झालेला आवण दुसरा या जड द्रिाच्या 
दाबामुळे वनमाण झालेला. या दोन प्रवतबल-घटकाांिी बेरीज समीकरण १ ने वमळणाऱ्या खननपूिथ 
प्रवतबलाांइतकीि राहील. केिळ द्रिाने वनमाण केलेली प्रवतबले सहजरीत्या गवणतवसद्ध करण्यासारखी 
असतात. कूप खणल्यानांतर, त्याच्या कभतीिरील कातथवनक प्रवतबले शून्यमूल्य असतील. त्यािप्रमाणे 
वत्रज्यावदक् लां बरूप प्रवतबलेसुद्धा शून्यमूल्य असतील. म्हणून कूप खणल्यामुळे भोितीच्या पदार्ांतील 
प्रवतबलाांिर होणारा पवरणाम आवण त्याि आकारमानाच्या दांडगोलाकृती कूपातून उपरोक्त जड द्रि 
उपसून बाहेर टाकले असता होणारा पवरणाम, हे सारखेि असतात (वबयो १९३५ क). 
 
जाड कभत असलेल्या पोकळ दांडगोलािर आतल्या बाजूने एखादा दाब कारक असेल, तर अशा 
पवरस्स्र्तीतील प्रवतबले लामीच्या सूत्राांच्या साहाय्याने वमळविता येतात (लामी १८५२; वटमोशेंको १९४१ 
पाहा). पृष्ठभागापासून ख खोलीिर आवण कूपाच्या मध्यरेिेपासून त्र अांतरािर जड द्रिाच्या दाबामुळे वनमाण 
होणारी प्रवतबले या सूत्राांनुसार पुढीलप्रमाणे माांडता येतात : 
 

ಲ 
ʺ 

= ॰   [२ अ] ख   
 

ಲ 
ʺ 

= मृ₀ घख त्र²॰ [२ आ] त्र त्र² 
 

ಲ 
ʺ 

= – मृ₀ घख त्र॰² [२ इ] प त्र² 
 

ತʺत्रख = ॰   [२ ई]   
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कूप खणल्यानांतर त्याभोितीच्या घनराशीतील कोणत्याही कबदुस्र्ानािी प्रवतबले, समी. १ ने 
वमळणारी मूळ प्रवतबले आवण समी. २ ने वमळणारी प्रवतबले याांतील फरकाएिढी असली पावहजेत. अर्ाति 
ती पुढीलप्रमाणे असतील : 
 

ಲख = ಲ’ख– ಲ ʺख = घख [३ अ] 
 

ಲत्र = ಲ’त्र– ಲʺत्र = मृ॰ घ ख ( १ – त्र₀² ) [३ आ] त्र² 
 

 
[३ इ] 

      
आवण 

ತत्रख = ॰ [३ ई] 
 

िसे्टरगाडथने (१९४०) हींि समीकरणे प्रवतबल-फलनाच्या साहाय्याने वसद्ध केली आहेत. कूपाच्या 
कभतीिर (त्र = त्र₀)वत्रज्यावदक् प्रवतबल शून्यमलू्य असते; पवरघीय प्रवतबल आडव्या प्रवतबलाच्या मळू 
मूल्याच्या दुप्पट असते आवण ಲख हे उभे प्रवतबल (समीकरण ३ अ) ख खोलीिर घेतलेल्या आडव्या छेदािर 
कूप खणण्यापूिी कारक असणाऱ्या ಲख या प्रवतबलाइतके असते; हे या समीकरणािरून वदसून येते. 
त्यानुसार वमळणारे आडव्या छेदािरील प्रवतबलाांिे वितरण आकृती १३२ अ मध्ये दाखविले आहे. याउलट, 
कूपाभोितालिी मृवत्तका जर नम्य समतोलाच्या अिस्रे्त असेल, तर आडव्या छेदािरील प्रवतबलाांिे 
वितरण आकृती १३२ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे असते. (पवरच्छेद ७३ आवण ७४ पाहा). 
 

सिथ मृवत्तकाांमधील–अवतशय कडक असणाऱ्या मृवत्तकाही त्याांत आल्या–प्रवतबल वितरण आकृती 
१३२ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे असते, कारण कूपकभतीलगत समीकरण ३ इ ने वमळणारी तीव्र पवरघीय 
प्रवतबले मृवत्तकेच्या दमनसामथ्याहून अवधक असण्यािा सांभि असतो. पवरणामतः हीं प्रवतबले कूपकभतीच्या 
पवरसरातील मृवत्तकेत नम्य-विसपथण वनमाण करतात आवण ही वक्रया नम्य समतोलािी अिस्र्ा येईपयंत 
ककिा उच्छेदािी अिस्र्ा येईपयंत िालू राहते. तेव्हा आकृती १३२ अ मध्ये दाखविलेले प्रवतबल वितरण 
एका मयावदत उदाहरणापुरतेि यर्ार्थ ठरते. कठीण ि भक्कम खडकातील कूपाच्या पवरसरािा अपिाद 
सोडता, या उदाहरणातील पवरस्स्र्ती प्रत्यक्षात आढळत नाही. 
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आकृिी १३२ : उभ्या दांडगोलाकृती वििराभोितालच्या राशीतून घेतलेल्या वक्षवतजसमाांतर छेदािरील 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती. (अ) पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक राशी आवण (आ) पाश्वीय आधाराविना उभी राहण्यास 

समर्थ असलेली समाकिथणयुक्त िालुका. 
 

ज्या उपपत्तीच्या साहाय्याने समीकरण ३ प्राप्त झाले, तीि उपपत्ती अपारप्राय, स्स्र्वतस्र्ापक 
घनराशीत भयुार खणले असता, तेर्ील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिी कल्पना येण्यासाठी िापरता येते. 
विश्लेिणाच्या सुबोधतेसाठी, आपण असे गृहीत धरू की, भयुार दांडगोलाकृती आहे आवण समीकरण १ 
मधील मृ₀ िे मूल्य एक आहे. यािाि अर्थ असा की, भयुार खणण्यापूिी त्या घनराशीमध्ये स्र्ैवतक 
जलदाबासारखी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आहे. समजा, 
 

ड = समतल भपूृष्ठ आवण भयुारािी मध्यरेिा याांतील उभे अांतर, 
त्र₀ = भयुारािी वत्रज्या, 
घ = घनराशीिी घनता आवण 

ಲत्र,ಲप 
= भयुाराच्या मध्येरेिेपासून कोणत्याही त्र या वत्रज्यात्मक अांतरािरील वत्रज्यावदक् 

आवण पवरघीय प्रवतबले (दोन्हीही लां बरूप) 
 
आहेत. मृ₀ = १ या गृहीतानुसार भ ूपृष्ठापासून ख खोलीिर सांकस्ल्पत भयुाराच्या कभतीिरील कोणत्याही 
कबदुस्र्ानािे मूळिे प्रवतबल पुढील सोप्या समीकरणाने ठरविता येते. 
 

ಲ’त्र = ಲ’प =घख [४] 
 

भयुार खणल्यामुळे, त्याच्या कभतीच्या प्रत्येक कबदुस्र्ानी असलेले घख हे मूळिे वत्रज्यावदक् 
प्रवतबल शून्य होते. तेव्हा खननानांतर घनराशीतील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती, मूळ प्रवतबल आवण त्याि वठकाणी 
भयुाराच्या कभतीिरील घख या वत्रज्यावदक् दाबामुळे वनमाण झालेले प्रवतबल याांतील फरकाबरोबर असेल. 
हा दाब भयुारामध्ये घ घनतेिे द्रि भरून वनमाण करता येईल. द्रिातील दाब इतका असािा की, 
जलस्तांभमावपकेत ते द्रि घनराशीच्या समतल पृष्ठभागाच्या पातळीपयंत िढले पावहजे. द्रिदाबामुळे वनमाण 
झालेली प्रवतबल-पवरस्स्र्ती स्ितांत्रपणे जाणनू घेण्यासाठी भयुाराभोितीच्या पदार्ामुळे वनमाण होणारी 



 

अनुक्रमणिका 

प्रवतबले तात्पुरती बाजूला ठेि.ू त्यासाठी हे द्रिपूणथ भयुार िजनरवहत पदार्ात खणलेले आहे, असे गृहीत 
धरले पावहजे. 
 

भयुाराच्या २त्र₀ या व्यासाच्या तुलनेत ड ही खोली (आकृती १३३ अ) फार मोठी असेल, तर 
भयुाराच्या कभतीिरील प्रत्येक कबदुस्र्ानी असलेल्या द्रिभारािे एकाांकके्षत्रािरील मूल्य घड इतके आहे, 
असे मानता येते; आवण भोितालच्या पदार्ातील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर द्रिदाबािा प्रभाि ज्या कके्षपयंत 
पडू शकतो वतच्यापलीकडे भपूृष्ठ स्स्र्त आहे, असे म्हणता येते. म्हणून जाड कभतीच्या नवलकाांतील 
प्रवतबलाांविियीच्या लामीच्या समीकरणाांच्या, म्हणजेि समीकरण २ च्या, साहाय्याने प्रवतबले गवणतवसद्ध 
करता येतात. या समीकरणात मृ₀ = १ आवण ख = ड वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरणे 
वमळतात : 
 

 
[५] 

 
कूपाांिा ऊहापोह करताना असे दाखविले होते की, भोितालच्या पदार्ातील खननानांतरिी 

प्रवतबले, मूळ प्रवतबले आवण कूपातील जड द्रिाने वनर्ममलेली प्रवतबले याांतील फरकाएिढी असतात. मृ₀ = 
१ आवण भयुारािी त्र₀ ही वत्रज्या ड च्या तुलनेत फारि लहान आहे, असे गृहीत धरल्यामुळे भयुाराच्या 
कभतीच्या स्र्ानी असणारी मळू प्रवतबले (खननपूिथ प्रवतबले) स्रू्लमानाने पुढीलप्रमाणे माांडता येतील. 
 

ಲ’त्र = ಲ’प = डघ 
 

भयुारातील जड द्रिाने वनर्ममलेली प्रवतबले समीकरण ५ िा अिलांब करून ठरविता येतील; म्हणनू 
भयुार खणल्यानांतरिी प्रवतबले पुढीलप्रमाणे असतील : 
 

ಲत्र = ಲ’त्र– ಲʺत्र = डघ ( १ – त्र²₀ ) [६ अ] त्र² 
आवण 

ಲप = ಲ’प– ಲ’प = डघ ( १ + त्र²₀ ) [६ आ] त्र² 
 

आकृती १३३ अ मध्ये तदनुिांवगक प्रवतबल-वितरण दाखविले आहे. भयुाराच्या सममात्र पातळीच्या 
डाव्या बाजूस घड हा द्रिदाब, त्याच्या कभतीपासून मध्यकबदूकडे वत्रज्यावदशते स्स्र्त केला आहे. मृ₀ = १ 
असे गृहीत धरले होते, त्यामुळे खननपूिथ काळातील पवरघीय आवण वत्रज्यावदक् अशी दोन्ही प्रवतबले घड या 
द्रिदाबाइतकी आहेत. उजव्या बाजूस त्र = त्र₀ या पवरस्स्र्तीतील ಲप₀ हीं पवरघीय प्रवतबले िरील 
पद्धतीनेि दाखविली आहेत. भयुाराच्या छेदाच्या मध्यातून काढलेल्या आडव्या रेिेच्या िर जे आलेख 
काढले आहेत त्यािरून भयुाराच्या मध्यातून जाणाऱ्या आडव्या छेदािर कारक असणारी अनुक्रमे ಲत्र आवण 
ಲप हीं वत्रज्यावदक् आवण पवरघीय प्रवतबले वमळतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आकृती १३३ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे भयुार भपूृष्ठापासून फारसे खोल नसेल, तर स्र्ैवतक 
जलदाबाशी असणारे साम्य तसेि राहते; परांतु समीकरणे २ िापरता येत नाहीत. कारण कभतीिरील 
द्रिजन्य दाबािे वितरण स्रू्लमानाने सुद्धा समप्रमाणनसते. छपराकडून तळाकडे दाब त्िरेने िाढत जातो. 
तसेि भयुार ि त्याभोितालिा पदार्थ म्हणजे जाड कभतीिी नवलका आहे, असेही मानता येत नाही; कारण 
छपराच्या िरच्या बाजूस कभतीिी जाडी फारि कमी असते. छपराच्या दुबथलतेमुळे, द्रिदाबािे आडि े
घटक—ज्याांिी प्रिृत्ती भयुारािी दोन अधुथके एकमेकाांपासून अलग करण्याकडे असते—छपरामध्ये अवत 
तीव्र अशी ताण प्रवतबले वनमाण करतात. भयुाराच्या व्यासाशी तुलना करता छपरािी जाडी मोठी असती, 
तर छपराच्या वठकाणी असणारे पवरघीय ताण-प्रवतबल स्रू्लमानाने घख₀ या द्रिदाबाइतकें  धरता आले 
असते. छपरािी जाडी कमी करून ख₀या वतच्या िास्ति मूल्याप्रत आणली, तरी या वक्रयेिा छपरातून 
घेतलेल्या उभ्या छेदािर येणाऱ्या एकूण ताण-बलािर फारि र्ोडा पवरणाम होतो. तर्ावप तसे केल्याने 
ताणजन्य बले ज्यािर कारक आहेत, असे के्षत्र कमी होते. तेव्हा छपरािी जाडी जर फारि कमी झाली, तर 
छेदाच्या एकाांक के्षत्रािरील ताण घख₀ पेक्षा पुष्ट्कळि अवधक होईल हे उघड आहे. भयुाराच्या कभतीिरील 
एखाद्या कबदूिे छपराच्या उच्चतम कबदूपासूनिे अांतर जसे िाढत जाईल, तसे त्यािे भपूृष्ठापासून मोजलेले 
अांतरही िाढत जाते. म्हणून छपराच्या कबदूपासून अांतर िाढत जाईल, तसे पवरघीय ताण-प्रवतबलािे मूल्य 
द्रिदाबाप्रत जाऊ लागते आवण तळाजिळ तर ते त्याहून कमी होण्यािा सांभि असतो. कारण छप्पर ताणले 
गेल्यामुळे तळाजिळील ताण कमी होण्यािा सांभि असतो. हीं लक्षणे भयुाराच्या कभतीिरील 
द्रिदाबजन्यताण-प्रवतबले वनवित करतात. भयुाराच्या खननानांतरिी प्रवतबले, खननपूिथ पवरघीय प्रवतबले 
आवण द्रिदाबजन्य प्रवतबले याांतील फरकाएिढी असतात. हीं प्रवतबले आकृती १३३ आ मधील उजव्या 
बाजूकडील रेखाांवकत के्षत्राच्या वत्रज्यावदक् रुां दीने व्यक्त होतात. मध्यरेिेतून घेतलेल्या आडव्या छेदािरील 
पवरघीय आवण वत्रज्यावदक् प्रवतबले अनुक्रमे ಲप आवण ಲत्र या सलग आलेखाांच्या कोटींइतकी असतात. 

 

 
आकृिी १३३ : पूणथपणे स्स्र्वतस्र्ापक असलेल्या राशीत घेतलेल्या वक्षवतजसमाांतर दांडगोलाकृती 
भयुाराच्या मध्यातून जाणाऱ्या आडव्या छेदािरील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती (अ) भपूृष्ठापासून बऱ्याि 

खोलीिरील भयुार. (आ) उर्ळ खोलीिरील भयुार. प्रत्येक आकृतीत डाव्या बाजूला भयुार खणण्यापूिीिी 
प्रवतबल-पवरस्स्र्ती दाखविली आहे. भयुाराभोिती पाश्वीय आधाराविना उभी राहू शकेल, अशी 

समाकिथणयुक्त िालुका असल्यास प्रवतबल-पवरस्स्र्ती (इ) आवण (ई) मध्ये दाखविल्याप्रमाणे असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

भयुाराच्या पवरसरातील प्रवतबले मृवत्तकेच्या िश्यत्िकबदूपेक्षा अवधक झाली, तर िरील विश्लेिण 
त्या वठकाणी लागू करता येत नाही. तिन्य नम्य समतोलाच्या अिस्रे्स अनुिांवगक असणारी प्रवतबले 
खोलिर असलेल्या भयुाराच्या बाबतीत आकृती १३३ इ मध्ये आवण कमी खोलीिरील भयुाराच्या बाबतीत 
आकृती १३३ ई मध्ये दाखविली आहेत. प्रत्येक छेदाच्या डाव्या बाजूकडील भागात दाखविलेले, भयुारािी 
कभत आवण तुटक रेिा याांतील वत्रज्यावदक् अांतर, भयुार खणण्यापूिीच्या अिस्रे्तील प्रवतबलपवरस्स्र्ती 
दाखविते. 
 

दांडगोलाकृती भयुाराच्या पवरसरातील स्स्र्वतस्र्ापक समतोलािस्रे्स अनुिांवगक 
असणारी प्रवतबले गवणतवसद्ध करण्यािी समस्या कमडलीन (१९३९) याने काटेकोर पद्धतीने 
सोडविली आहे. समीकरण १ मध्ये प्रविष्ट झालेल्या मृ₀ या स्तबध मृवत्तकादाब गुणाांकािी पुढील 
मूल्ये त्याने गृहीत धरली. 

 
(अ) मृ₀ = १   

(आ) मृ₀ = पॉ (समीकरण १३४ (३) पाहा) १ – पॉ 
(इ) मृ₀ = ॰   

 
येरे् पॉ म्हणजे पॉयसनिे गुणोत्तर होय. तर्ावप त्याने वमळविलेली अांवतम समीकरणे 

इतकी गुांतागुांतीिी आहेत की, कोष्टके आवण आलेख याांच्या रूपात त्याांिा मवर्तार्थ माांडल्यावशिाय 
व्यािहावरक समस्याांच्या बाबतीत त्याांिा िापर करणे शक्य होत नाही. बॉवसनेस्कप्रणीत 
समीकरणाांच्या बाबतीतही हेि कराि ेलागले आहे. येरे्ही पुनः हे स्पष्ट केले पावहजे की, हे वनष्ट्किथ 
केिळ कठीण खडकातील भयुाराांच्या बाबतीति लागू करता येतील; आवण तेही अशा गृहीतािर 
की, खडक सुरुां गाांमुळे व्यवर्त झालेला नाही. काँक्रीटच्या मोठ्या धरणातील नवलकामागांच्या 
कभती ककिा वनरीक्षणार्थ ठेिले जाणारे छत्रपर् याांतील प्रवतबले गवणतवसद्ध करणे हे ह्या 
वसद्धाांताच्या व्यािहावरक उपयोगािे मुख्य के्षत्र आहे. मृवत्तकेत खणलेल्या भयुाराांच्या पवरसरात 
आकृती १३३ इ आवण १३३ ई याांमध्ये दाखविलेली प्रवतबल-पवरस्स्र्ती वनमाण होईल, असे 
अपेवक्षले पावहजे. ज्यािे ितथन हूकच्या वनयमानुसार घडत नाही, अशा पदार्ात खोदलेल्या 
भयुाराांच्या पवरसरातील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिे सांशोधन करण्यािा प्रयत्न वश्मडने (१९२६) केला 
आहे. त्याने शोधलेली अांवतम समीकरणेसुद्धा स्क्लष्ट आहेत. तर्ावप त्याांिा अर्थबोध होण्याच्या 
दृष्टीने आलेख आवण कोष्टके काही अांशी साहाय्यक ठरतात. 
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प्रकरि १८ 
 

िाठ आधारािरील स्स्िणिस्िापक िर आणि िंकू यांणिषयीचे णसद्धांि 
 
१४६. समस्या : 
अपारप्राय राशींच्या आडव्या समतल पृष्ठभागािर ठेिलेल्या भाराांमुळे त्यात वनमाण होणारी प्रवतबले आवण 
अिसीदन याांिा ऊहापोह मागील प्रकरणात केला गेला. तसेि अपारप्राय शांकूमधील प्रवतबलाांिाही वििार 
झाला. वनसगात मृवत्तकेच्या र्राखाली ककिा वत्रकोणी राशीखाली पवरवमत खोलीिर सापेक्षतः ताठ 
स्िरूपािा तळ आढळतो. अशा तळाच्या ताठपणािा, स्स्र्वतस्र्ापक राशीतील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आवण 
अिसीदन, याांिर पडणाऱ्या प्रभािािा अभ्यास पुढील पवरच्छेदाांतून कराियािा आहे. ‘अवधभारजन्य 
प्रवतबलाांिर स्तरयुक्त रिनेिा प्रभाि’ या विियािाही अभ्यास त्यात समाविष्ट आहे. 

 

 
आकृिी १३४ : स्स्र्वतस्र्ापक र्राखालील ताठ तळािर येणाऱ्या लांबरूप प्रवतबलाांिी, तसेि उभ्या 

छेदाांिरील कातथवनक प्रवतबलाांिी तीव्रता आवण त्याांिे वितरण. र्रािर लिविक पविकाभार ठेिला असून 
उभे छेद पविकेच्या कडाांतून घेतले आहेत. 

 
१४७. पृष्ठभागािर ठेिलेल्या भारामुळे णनमाि होिाऱ्या प्रणिबलािंर पडिारा िाठ िळसीमेचा 
प्रभाि : 
एखाद्या अपारप्राय स्स्र्वतस्र्ापक राशीच्या पृष्ठभागािर २र रुां दीिा, समप्रमाण वितवरत असा पविकाभार 
ठेिला असता, आडव्या छेदािर येणारी लां बरूप प्रवतबले आ. १३४ मध्ये आ₁ या आलेखाने दाखविली 
आहेत. तसेि ग मधून घेतलेल्या उभ्या छेदािरील कातथवनक प्रवतबले, आ’₁ या तुटक आलेखाने दाखविली 
आहेत; गग₁ िरील का₁ हे एकूण कातथवनक बल ग₁त₁ज या के्षत्रफळाइतके आहे. गग₁मम₁ या समपाश्वथ 
खांडािी एकाांक लाांबी वििारात घेतली,तर ग₁म₁ या तळािर येणाऱ्या दा₁ या एकूण लां बरूप दाबािे अधे 
मूल्य ग₁ग₂ज₂उ या के्षत्राइतके आहे. या खांडािा समतोल साधाियािा, तर त्याच्या तळािरील एकूण 
लां बरूप दाब (दा₁)आवण दोन्ही उभ्या छेदाांिरील (गग₁ आवण मम₁) कातथवनक बले (२ का₁) याांिी बेरीज 
पृष्ठभागािरील एकूण भाराइतकी (भा) असली पावहजे; म्हणजेि 
 

भा = २र·भ = दा₁ + २·का₁ [१] 
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उपरोक्त आडव्या छेदाच्या वठकाणी ड खोलीिर एखाद्या, पूणथत्िाने ताठ र्रािे पषृ्ठ असेल, तर 
गग₁आवण मम₁ या उभ्या छेदाांच्या अगदी खालच्या भागातील कातथवनक प्रवतबले, एखाद्या अपारप्राय घन 
राशीतील त्याि खोलीिरील उपरोक्त प्रवतबलाांच्या मानाने फारि लहान असतात; कारण ताठ तळािे 
अस्स्तत्ि त्याच्या जिळच्या पदार्ात कोणात्मक विरूपत्ि मुक्तपणे वनमाण होण्यास प्रवतबांध करते. र्र 
आवण तळ याांमध्ये वििमाकिथण नाही ि घिथणही नाही, अशी पवरस्स्र्ती असेल, तर ग₁ आवण म₁ येर्ील 
कातथवनक प्रवतबले शून्य असतात. र्र तळाला विकटलेला आहे (वििमाकिथणामुळे) असे गृहीत धरले 
असता, वमळणारे गग₁ िरील कातथवनक प्रवतबलाांिे वितरण आ’₂ या सलग आलेखाने दाखविले आहे. िर 
विवदत केलेल्या कारणास्ति या आलेखािा खालिा भाग आ’₁ या आलेखाच्या खालच्या भागाच्या मानाने 
गग₁ च्या पुष्ट्कळि जिळ आहे आवण का₂ हे एकूण कातथवनक बल (गग₁त₂ज के्षत्रफळ) का₁ (गग₁ त₁ज 
के्षत्र)पेक्षा लहान आहे. खांडाच्या तळािरील उभा दाब दा₂ आवण कातथवनक बले २का₂ याांिी बेरीज ही भा 
इतकीि असली पावहजे. अर्ाति दा₁ पेक्षा दा₂ िे मूल्य अवधक असले पावहजे. कोणत्याही आडव्या 
छेदािरील एकूण उभा दाब नेहमी भा इतकाि असला पावहजे, हेही खरे आहे. दा₂ >दा₁ या लक्षणासह या 
अटीिी पूती करणारे दाबवितरण आकृतीमध्ये आ₂ या सलग आलेखाने दाखविले आहे. त्यातील महत्तम 
कोटीमूल्य आ₁ आलेखातील महत्तम कोटीमूल्यापेक्षा मोठे आहे आवण उतार अवधक उभट आहेत. 
ग₂ग₃ज₃ज₂ हे रेखाांवकत के्षत्र जत₁त₂या रेखाांवकत के्षत्राइतकेि आहे. 
 
१४८. स्स्िणिस्िापक िरािर ठेिलेले बबदुभार ि रेषाभार यांमुळे िाठ िळािर येिारा दाब : 
स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या पृष्ठभागािर पवरवमत के्षत्र व्यापणारा भार कारक झाला असता, र्राखालील ताठ 
तळािर येणाऱ्या दाबािी तीव्रता आवण त्यािे वितरण ठरविण्यासाठी बॉवसनेस्कप्रणीत १३५ (१अ) आवण 
१३६ (१अ) याांसारखी समीकरणे उपलबध असणे आिश्यक आहे. अशी समीकरणे दोन वनरवनराळ्या 
गृहीताांच्या आधारे वसद्ध करता येतात. एकाि स्स्र्वतस्र्ापक र्र आवण त्यािा तळ याांत ना वििमाकिथण ना 
घिथण (घिथणरवहत तळ) अशी पवरस्स्र्ती गृहीत धरली जाते, तर दुसऱ्यात दोन्हीही गोष्टी पूणथत्िाने 
अस्स्तत्िात आहेत (सांलग्नतागुणी तळ)असे गृहीत धरले जाते. स्स्र्वतस्र्ापक र्रािरील रेिात्मक 
भारामुळे येणारा दाब गवणतवसद्ध करण्यािी समस्या, मेलानने (१९३१) घिथणरवहत तळाच्या बाबतीत आवण 
माग्युथरेने सांलग्नतागुणी तळाच्या बाबतीत (१९३१) सोडविली आहे. त्यािप्रमाणे कबदुभार कारक असताना 
वनमाण होणारा दाब व्यक्त करणारी समीकरणे घिथणरवहत तळाच्या बाबतीत मेलानने (१९१९) वसद्ध केली 
आहेत आवण सांलग्नतागुणी तळाच्या बाबतीत वबयो (१९३५ अ) आवण पास्सर (१९३५) याांनी वसद्ध केली 
आहेत. सांलग्नतागुणी तळािरील स्स्र्वतस्र्ापक र्रािर ठेिलेल्या कबदुभाराच्या बाबतीत वबयोने 
वमळविलेले उत्तर, या पद्धतीने प्राप्त होणाऱ्या फवलताांिे एक उदाहरण म्हणून साांगता येईल. समजा, 
 

भा = कबदुभार, 
ड = स्स्र्वतस्र्ापक र्रािी जाडी, 

त्र = ताठ आवण सांलग्नतागुणी तळािरील कोणत्याही ठ या कबदूिे भा च्या कारकरेिेपासून 
मोजलेले आडि ेवत्रज्यावदक् अांतर, 

पॉ = स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या बाबतीतील पॉयसनिे गुणोत्तर आवण 
दड = तळािरील ठ येर्ील लां बरूप दाबािे एकाांक मूल्य 

 
आहेत. पॉ = ०·५ असल्यास दड हा दाब पुढील समीकरणाने ठरविता येतो. 
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 (१) 
 

ठ हा कबदू जर अपारप्राय घनराशीत स्स्र्त असेल, तर तेर्ील ಲख हे उभे लांबरूप प्रवतबल 
वमळविण्यासाठी बॉवसनेस्कप्रणीत १३५ (१ अ) या समीकरणात खालील मूल्ये वनयुक्त केली पावहजेत : 
 

ख = ड आवण कोज्याಇ= ड  
√ड² + त्र²  

 
त्यािरून ते मूल्य असे वमळते : 
 

ಲख = भा · ३ [ १ ]⁵/² ड² २π १ + (त्र/ड)² 
 

या उदाहरणािरून हे स्पष्ट वदसून येते की, ताठ तळािरील दाब व्यक्त करणारी समीकरणे 
कोणत्याही दृष्टीने बॉवसनेस्कप्रणीत समीकरणाांइतकी साधी नाहीत. घनराशीिर कबदुभार ठेिला असता, 
वतच्या ताठ तळािर येणारा दाब ठरविण्यासाठी केलेल्या सांशोधनािी फवलते आकृती १३५ अ मध्ये 
दाखविली आहेत. अपारप्राय राशीच्या पृष्ठािर भा हा भार ठेिला असता, ड खोलीिरील आडव्या छेदािर 
वमळणारे लां बरूप प्रवतबलाांिे वितरण याि आकृतीत आबॉ या आलेखाने दाखविले आहे. बॉवसनेस्कप्रणीत 
समीकरण १३५ (१ अ) िा त्यासाठी उपयोग केलेला आहे. इतर सिथ गोष्टी त्याि ठेिनू स्स्र्वतस्र्ापक 
र्राखालिा ताठ तळ पूणथपणे घिथणरवहत आहे, असे गृहीत स्िीकारून वमळणारे वितरण आ₀ आलेखाने 
दाखविलेले आहे. तळ वििमाकिथणयुक्त असेल, तर वमळणारे दाबवितरण आवि आलेखाने दाखविले आहे. 
आ₀ आलेखािा महत्तम कोटी आबॉ आलेखाच्या महत्तम कोटीपेक्षा सुमारे ७१% अवधक आहे. आवि 
आलेखात हे मूल्य कमी होऊन सुमारे ५६% होते. 
 

कागदाच्या पातळीला काटकोनात असलेल्या सरळ रेिेच्या एकाांक लाांबीिर भ मूल्य असणारा उभा 
भार ठेिला असता, ड खोलीिर आडव्या छेदािर वनमाण होणारी लां बरूप प्रवतबले आकृती १३५ आ मध्ये 
दाखविली आहेत. अपारप्राय घनराशीच्या बाबतीत बॉवसनेस्कप्रणीत (समीकरण १३६ (१ अ)) पद्धतीने 
वमळणारे उत्तर आबॉ आलेखाने दाखविले आहे. पूणथत्िाने घिथणरवहत असलेल्या ताठ तळािर ठेिलेल्या 
राशीच्या बाबतीतील प्रवतबले आ₀ आलेखाने दाखविली आहेत आवण तळास विकटणाऱ्या स्स्र्वतस्र्ापक 
र्राच्या बाबतीतील प्रवतबले आवि आलेखाने दाखविली आहेत. घिथणरवहत ताठ तळाच्या उदाहरणाांतील 



 

अनुक्रमणिका 

महत्तम लां बरूप प्रवतबल बॉवसनेस्कप्रणीत मूल्याहून ४४% अवधक आहे. वििमाकिथणयुक्त तळाच्या 
बाबतीत हे मूल्य २८% अवधक आहे. 

 

 
आकृिी १३५ : स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या ताठ तळािरील लां बरूप दाबािे वितरण. (अ) कबदुभारामुळे (आ) 

रेखाभारामुळे (आधार : विििेनात वदले आहेत). 
 

आकृती १३५ अ आवण आ याांमधील आलेखाांच्या समीकरणाांतील पदाांना मूल्ये वदली असता, 
वबयोला (१९३५ अ) असे आढळून आले की, भाराच्या कारक कबदूच्या सरळ खाली असणाऱ्या 
प्रवतबलासाठी काढलेल्या, अशा आलेखाांिे महत्तम कोटी खालीलप्रमाणे असतात : 
 
 बबदुभार  रेषाभार  
अपारप्राय राशीतील छेद 
(आबॉ आलेख) 

३/२π = ०·४७७  २/π = ०·६३७  

वििमाकिथणयुक्त ताठ तळ 
(आवि आलेख) 

१·५५७ × ३/२π  १·२८१ × २/π  

घिथणरवहत पृष्ठािा ताठ तळ 
(आ₀ आलेख) 

१·७११ × ३/२π  १·४४१ × २/π  

 
अपारप्राय घनराशीिर ठेिलेल्या कबदुभारामुळे तसेि रेिात्मक भारामुळे वतच्या समतल 

पृष्ठभागापासून वििवक्षत खोलीिर पुरलेल्या ि पूणथत्िाने लिविक असलेल्या आडव्या पडद्यािर वनमाण 
होणाऱ्या लांबरूप प्रवतबलाांिे वितरणसुद्धा वबयोने (१९३५ अ) गवणतवसद्ध केले. त्यासाठी घनराशी ि पडदा 
याांमधील स्पशथपृष्ठाजिळील पाश्वीय विस्र्ापन शनू्य गृहीत धरले होते. त्याला असे आढळून आले की, 
भाराच्या सरळ खाली, पडद्यािर येणारे लांबरूप प्रवतबल पडदा नसलेल्या अपारप्राय घनराशीतील आडव्या 
छेदािरील तशाि प्रवतबलापेक्षा ५% कमी असते. 
 
१४९. स्स्िणिस्िापक िरािर ठेिलेला, पणरणमि के्षत्रव्यापी लिणचक भार : 
स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या पृष्ठभागािर पवरवमत के्षत्र व्यापणारा ि समप्रमाणात वितवरत असलेला भार ठेिलेला 
असेल, तर र्राच्या तळािर येणाऱ्या दाबािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य आवण त्यािे वितरण, याांिे काटेकोर 
गवणत काहीसे स्क्लष्टि असते. आकृती १३५ अ मध्ये आवि आलेखाने व्यक्त होणारा दाब समीकरण १४८ 
(१) च्या साहाय्याने कुकमग्जने (१९४१) गवणतवसद्ध केला आहे. त्याने त्यासाठी पुढील गोष्टी गृहीत धरल्या 
: भाराने व्यापलेले के्षत्र ितुथळाकार असून त्यािी वत्रज्या त्रत्र आहे आवण एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य भ आहे, 
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स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या बाबतीतील पॉयसनिे गुणोत्तर ०·५ आहे, र्रािी जाडी ड आहे आवण र्र ताठ 
तळाला पूणथत्िाने विकटलेला आहे. या गृहीताांनुसार, भावरत के्षत्राच्या मध्यकबदूखाली, ताठ तळािर 
येणाऱ्या दाबािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य, दड,देणारे पुढील समीकरण त्याने वसद्ध केले : 
 

 
 

 (१) 
 
ताठ तळािरील अन्य कबदूांच्या वठकाणी येणाऱ्या उभ्या दाबािे समीकरण तर याहून अवधक स्क्लष्ट असेल हे 
सहज कळेल. हा दाब ठरविणारी सोपी परांतु कमी अिूक अशी समीकरणे वमळविण्यासाठी पुढील 
िस्तुस्स्र्तीिा उपयोग होतो. आकृती १३५ अ आवण आ याांमधील सलग आलेखाांिा आकार आवण तेि भार 
अपारप्राय राशीिर ठेिले असता वमळणाऱ्या आलेखाांिा आकार हे दोन्ही सारखेि असतात. अपारप्राय 
राशीिर एखादा कबदुभार ककिा रेिात्मक भार ठेिला असेल, तर या राशीच्या पृष्ठभागापासून ड खोलीिर 
येणारा उभा दाब ठरविण्यासाठी आपल्याला बॉवसनेस्कच्या १३५ (१ अ) आवण १३६ (१ अ) या 
समीकरणाांमध्ये ख च्या वठकाणी ड हे मूल्य वनयुक्त कराि ेलागते. या रीतीिा अिलांब करूनि आकृती 
१३५ अ आवण आ याांमधील आबॉ हे आलेख वमळविले होते. जर आपण ड ऐिजी योग्य असे काल्पवनक ड’ 
(ड पेक्षा लहान) हे मूल्य वनयुक्त केले, तर बॉवसनेस्किे आलेख ड खोलीिर ताठ तळ असताना वमळणाऱ्या 
दाबािे खरे वितरण दाखविणाऱ्या आलेखासारखेि जिळजिळ होतात. स्स्र्वतस्र्ापक र्रािर के्षत्रव्यापी 
भार ठेिला असता, त्याच्या ताठ तळािर येणाऱ्या दाबािे अनुमान करण्यासाठी सुद्धा हीि पद्धत िापरता 
येते. (टेरझागी १९३२). दड (समीकरण १) हा दाब वनर्ममणारा के्षत्रव्यापी भार, जर अपारप्राय राशीच्या 
पृष्ठािर ठेिलेला असेल, तर भावरत के्षत्राच्या मध्याखाली ड खोलीिर वनमाण होणारे उभे लां बवदक् प्रवतबल 
पुढीलप्रमाणे असते : 
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ಲख = भ { १– [ १ ]³/² } १३६ (४) १ + (त्रत्र/ड)² 
 
हे मूल्य दड (समीकरण १) पेक्षा लहान आहे; परांतु या समीकरणातील ड ऐिजी आपण 
 

ड’ = ०·७५ ड [२] 
 
वनयुक्त केले, तर ಲख िे मूल्य जिळजिळ दड (समीकरण १) च्या मूल्याइतकेि होते. तेव्हा त्यािे 
समीकरण पढुीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

दड= भ { १– [ १ ]³/² } [३] १ + (त्रत्र/०·७५ड)² 
 
आकृती १३६ अ मध्ये सलग आलेखाच्या भजुा म्हणजे दड िी समीकरण १ ने वमळणारी अिूक मूल्ये आहेत 
आवण तुटक आलेखाच्या भजुा म्हणजे सोईस्कर रूप वदलेल्या समीकरण ३ ने वमळणारी मूल्ये आहेत. हे 
दोन आलेख एकरूपि आहेत असे म्हणता याि ेइतके जिळ आहेत. कारक भार सारखाि असेल, तर ड 
जाडीच्या स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या ताठ तळािरील उभ्या दाबािे वितरणसुद्धा अपारप्राय राशीच्या 
पृष्ठभागाखाली ०·७५ ड खोलीिर असलेल्या वक्षवतजसमाांतर छेदािरील वितरणासारखेि पुष्ट्कळसे असते. 
हीं विधाने, भारव्याप्त के्षत्रािा आकार कसाही असला तरी यर्ार्थ असतात. म्हणनू असे म्हणता येईल की, 
कारक भार सारखेि असल्यास ड जाडीच्या स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या ताठ तळािरील दाब स्रू्लमानाने 
अपारप्राय घनराशीतून ड’= ०·७५ ड खोलीिर घेतलेल्या आडव्या छेदािरील दाबाइतकाि असतो. 
 

अपारप्राय घनराशीिर आयताकार भार ठेिला असता त्या खाली ठ (आकृती १२० अ) या 
कबदुस्र्ानिे लां बवदक्-प्रवतबल, समी. १३६ (९) ने ठरविता येते. या समीकरणात प्रविष्ट झालेल्या ऋಲ िी 
मूल्ये समी. १३६ (८) ने वदली जातात. तीं पूणथपणे प = र/ख आवण फ = ल/ख याांिर अिलांबून असतात. 
ड जाडीच्या, स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या ताठ तळािरील ठ या कोणत्याही कबदुस्र्ानच्या दड या एकाांक दाबािे 
सत्यसमीप मूल्य वमळविण्यासाठी समीकरण १३६ (८) मधील प आवण फ या पदाांऐिजी पुढील पदे वनयुक्त 
केली पावहजेत : 
 

प’= र आवण फ’ = ल [४] ०·७५ड ०·७५ड 
 
तदनुिांवगक प्रभािमूल्ये पवरवशष्टातील कोष्टक २ च्या साहाय्याने वमळू शकतात. 
 

स्स्र्वतस्र्ापक र्रािर अनांत लाांबीिा पविकाभार ठेिला असता, त्याच्या ताठ तळािर येणाऱ्या 
दाबािे वितरण आकृती १३६ आ आवण इ याांमध्ये दाखविले आहे. आकृती १३६ आ मध्ये ड िे मूल्य 
पविकेच्या २र या रुां दीच्या ०·८४ पट आहे आवण आकृती १३६ इ मध्ये ते ०·५ पट आहे. अपारप्राय राशीतून 
ड खोलीिर घेतलेल्या छेदािर येणारे ಲख हे लां बवदक् प्रवतबल आवण भ हे भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य 
याांतील ಲख/भ या गुणोत्तरािी मूल्ये प्रत्येक आकृतीत तुटक आलेखाच्या कोटीमूल्याांनी दाखविली आहेत; 
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तर सलग आलेखाच्या कोटीमूल्याांनी त्याि खोलीिरील ताठतळािर येणारा दड हा दाब आवण भ याांतील 

 हे गुणोत्तर दाखविले आहे. 
 

 
आकृिी १३६ : (अ) ितुथळाकार भावरत के्षत्राच्या मध्याखाली स्स्र्वतस्र्ापक र्राखालील ताठ तळािर 
येणाऱ्या एकाांक दाबािर गाधता-गुणोत्तरािा पडणारा प्रभाि (आ) ि (इ) दोन वभन्न मूल्याांिी गाधता-

गुणोत्तरे घेतली असता, लिविक पविकाभारामुळे स्स्र्वतस्र्ापक र्राखालील ताठ तळािर येणाऱ्या दाबािे 
वितरण. ताठ तळाच्या खोलीिर एखाद्या अपारप्राय राशीत छेद घेतला असता, वमळणारे दाबािे वितरण 

तुटक आलेखाने दाखविले आहे. 
 

आकृती १३६ आ आवण इ याांमध्ये दाखविलेल्या फवलताांिी तुलना केली असता, असे वदसून येते 
की, दड या दाबाच्या महत्तम मूल्यािर पडणारा तळाच्या ताठपणािा प्रभाि ड/र गाधता–गुणोत्तर बदलत 
जाईल, तसा बदलत जातो. समीकरण २ आवण १३६ (२ अ) एकवत्रत केली असता असे वदसते की, ड ही 
खोली भावरत पविकेच्या रुां दीच्या सुमारे ५ पट असल्यास हा प्रभाि महत्तम असतो. ड/र िे मूल्य अवत 
लहान ककिा अवत मोठे असेल, तर हा प्रभाि क्षलु्लक असतो. 
 

या पवरच्छेदात वदलेली समीकरणे स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या तळािर आवण त्याच्या अगदी लगतच्या 
पवरसरात वनमाण होणाऱ्या प्रवतबलाांनाि फक्त लागू पडतात; कारण सेंट व्हेनान्टच्या तत्त्िानुसार तळाच्या 
ताठपणािा स्स्र्वतस्र्ापक र्रातील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिर पडणारा प्रभाि, तळापासून िर जाि,े तसा 
शीघ्रतेने कमी होत जातो. र्राच्या िरच्या अध्या जाडीत, प्रवतबलाांिी पवरस्स्र्ती, तोि भार कारक 
असणाऱ्या, अपारप्राय, स्स्र्वतस्र्ापक राशीतील पवरस्स्र्तीशी जिळजिळ एकरूप असते. म्हणून या 
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पवरच्छेदातील समीकरणे अशा र्राच्या पृष्ठािरील भावरत के्षत्रािे अिसीदन ठरविण्यासाठी िापरता येत 
नाहीत. 
 
१५०. स्स्िणिस्िापक िराचं्या पृष्ठािरील भारामुंळे होिारे अिसीदन ठरणिण्याची आसन्नमान पद्धि 

: 
ताठ तळािरील स्स्र्वतस्र्ापक र्रािर पवरवमत के्षत्र व्यापणारा भार ठेिला असता, होणारे अिसीदन 
काटेकोरपणे गवणतवसद्ध करण्यािी समस्या अद्याप सोडविली गेलेली नाही. तर्ावप व्यािहावरक 
उपयोगाच्या दृष्टीने पुरेसे अिूक असणारे सत्यसमीप उत्तर स्टाईनिेनेरने (१९३४) शोधले आहे. अपारप्राय 
राशीच्या समतल पृष्ठभागािर समप्रमाणवितवरत, आयताकार भार ठेिला असता, होणारे त्या के्षत्राच्या 
कोपऱ्याांिे अिसीदन ∆ न त्याने प्रर्म गवणतवसद्ध केले. नांतर या कोपऱ्याांच्या खाली ड खोलीिर असणाऱ्या 
कबदूांिे ∆ न’हे उभे विस्र्ापन ठरविले आवण असे गहृीत धरले की, ताठ तळािरील ड जाडीच्या 
स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या पृष्ठभागािर तोि भार ठेिला असता, होणारे भावरत के्षत्राच्या कोपऱ्याांिे ∆ नड हे 
अिसीदन, ∆ न – ∆ न’या फरकाइतके असते. म्हणजेि 
 

∆ नड = ∆ न – ∆ न’ [१] 
 
समजा, 
 

ल = आयताकार के्षत्रािी लाांबी, 
र = त्या के्षत्रािी रुां दी, 
दी = ल/र दीघथतागुणक, 
ड = स्स्र्वतस्र्ापक र्रािी जाडी, 
गा = ड/र गाधतागुणक, 
भ = भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य, 
य ं = र्रािा स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-मापाांक आवण 
पॉ = पॉयसनिे गुणोत्तर 

 
आहेत. 
 

आयताकार के्षत्राच्या कोपऱ्याांिे अिसीदन (∆ न) समीकरण १३७ (१) च्या साहाय्याने वमळते. 
अपारप्राय राशीच्या पृष्ठािर कबदुभार ठेिला असता होणारे, या राशीच्या अांतरांगातील कबदूिे उभे विस्र्ापन 
अउ समीकरण १३५ (४ अ) िरून वमळते आवण आयताकार के्षत्राच्या एका कोपऱ्याखाली ड खोलीिर 
असणाऱ्या कबदूिे ∆ न हे उभे विस्र्ापन िलानयनाने सहज गवणतवसद्ध करता येते. या रीतीिा अिलांब 
करून आपल्याला पुढील समीकरण वमळते. 
 

∆नड = ∆न – ∆न’ = 
 

 
[१] 



 

अनुक्रमणिका 

येरे् 

 

[२आ] 

आवण   
 

 
[२ इ] 

आहे आवण   
 

 
[३] 

 
हे मूल्य म्हणजे एक शुद्धाांक आहे. त्याने ड जाडीच्या, स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या पषृ्ठभागािर आयताकार 
अवधभार ठेिला असता, त्याच्या कोपऱ्याांच्या अिसीदनािर पडणारा प्रभाि स्रू्लमानाने वदला जातो. दी 
=ल/र या दीघथतागुणकािी वनरवनराळी मूल्ये गृहीत धरून, प्रत्येक िळेी वमळणारा गा = ड/र हा गाधता-
गुणक आवण समीकरण ३ मधील ब₁ आवण ब₂ याांिी मूल्ये, याांमधील सांबांध आकृती १३७ अ मध्ये दाखविला 
आहे. पॉयसन गुणोत्तर पॉ = ० असल्यास, ऋन हे प्रभािमूल्य पुढीलप्रमाणे असते : 
 

ऋन = ब₁ + ब₂ [४] 
 
जर पॉ = ०·५ असेल, तर समीकरण ३ मधील उजव्या बाजूच्या दुसऱ्या पदािे मूल्य शून्य होते आवण 
प्रभािमूल्य पुढील प्रमाणे होते. 
 

ऋन = ०·७५ ब₁ [५] 
 
पॉ िे मूल्य या दोन मूल्याांच्या दरम्यान असल्यास, समीकरण ३ आवण आकृती १३७ अ मध्ये वदलेली फवलते 
याांच्या साहाय्याने ऋन िे मूल्य ठरविता येते. 
 

आकृती १३७ आ मध्ये दाखविलेल्या आयताकार के्षत्राच्या आत स्स्र्त असलेल्याठ या कबदूिे 
अिसीदन ठरिायिे असेल, तर आपण १ ते ४ या प्रत्येक के्षत्राच्या बाबतीत वमळणारी दी आवण गा याांिी 
मूल्ये घेऊन तदनुिांवगक ऋन₁ ते ऋन₄ हीं प्रभािमूल्ये ठरि.ू त्यासाठी समीकरण ३ आवण आकृती १३७ अ 
याांमध्ये दाखविलेली फवलते याांिे साहाय्य घ्याि ेलागते. त्यािरून ठ िे अिसीदन पुढीलप्रमाणे माांडता येते 
: 
 

न = भ (ऋन₁ र₁ + ऋन₂ · र₂ + ऋन₃ · र₃ +ऋन₄ ·र₄) [६] य ं
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी १३७ : स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या पृष्ठभागािर ठेिलेल्या भारामुळे होणारे अिसीदन. (अ) ताठ 

तळािरील स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या पृष्ठािर आयताकार के्षत्रव्यापी भार ठेिला असता, आयताच्या कोपऱ्यािे 
अिसीदन कळण्यासाठी उपयुक्त असणारा आलेख. (आ) भावरत के्षत्राच्या आत पडणाऱ्या कबदुस्र्ानिे 

अिसीदन ठरविण्यािी पद्धत विशद करणारी रेखाकृती (आधार : स्टाईनिेनेर १९३४). 
 

ठ िे स्र्ान भावरत के्षत्राच्या बाहेर असेल, तर त्यािे अिसीदन पवरच्छेद १३७ मध्ये िर्मणलेल्या 
आवण आकृती १२२ आ मध्ये विशद केलेल्या बीजगवणतीय बेरजेच्या पद्धतीने ठरविता येते. 
 

लिविक भार ितुथळाकार (व्यास = २ त्र) असेल, तर अशा के्षत्राच्या अिसीदनािर पडणारा 
गाधतागुणोत्तर आवण पॉयसनप्रणीत गुणोत्तर याांिा प्रभाि, आकृती १३८ अ ते इ याांमध्ये दाखविला आहे. 
गाधता-गुणोत्तरािे मूल्य सुमारे २/३ पेक्षा कमी आवण पॉयसनप्रणीत गुणोत्तर १/२ च्या जिळपास असेल, 
तर महत्तम अिसीदनािे स्र्ान या के्षत्राच्या मध्यकबदूपासून सुमारे २त्र/३ इतक्या अांतरािर असते. आकृती 
१३८ इ मध्ये हे दाखविले आहे. या वनष्ट्किािा पडताळा के्षत्रातील प्रयोगाांनीही आलेला आहे (टेरझागी 
१९३५). आकृती १३८ इ िरून असेही वदसते की, स्स्र्वतस्र्ापक र्र फारसा जाड नसेल, तर त्यािा 
उघडा पृष्ठभाग भावरत के्षत्राच्या लगतच्या पवरसरात उांिाितो; परांतु त्यासाठी पॉयसन-गुणोत्तरािे मूल्य ०·५ 
च्या जिळ असाि ेलागते. 
 

स्स्र्वतस्र्ापक र्रािी जाडी ड₁ आवण िौरसाकृती भावरत के्षत्रािी अधी रुां दी र याांमधील 
गुणोत्तरािी मूल्ये आकृती १३८ ई मध्ये भजुाांनी दाखविली आहेत. र्रािरील भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य भ₁ 
आहे. समीकरण ६ च्या साहाय्याने आपल्याला या भावरत के्षत्राच्या मध्यकबदूिे अिसीदन पढुीलप्रमाणे 
माांडता येते: 
 



 

अनुक्रमणिका 

न = ४ · भ · र · ऋन य ं
 
येरे् ऋन म्हणजे िौरस के्षत्राांच्या बाबतीतील प्रभािमूल्य (समी. २ ि ३) आहे. अशा के्षत्राांच्या बाबतीत 
समीकरण २ मधील दी िे मूल्य एक असते. म्हणून पॉयसन गुणोत्तरािे मूल्य वदलेले असेल, तर 
प्रभािाांकािे मूल्य (ऋन) फक्त गाधतागुणकािर अिलांबून राहते. स्स्र्वतस्र्ापक र्रािी ड₁ ही जाडी 
वदलेली असता, भावरत के्षत्राच्या २र रुां दीिा अिसीदनािर पडणारा प्रभाि ठरविण्यासाठी आपण पुढील 
समीकरण माांडू : 
 

न = ४ भ · र · ऋन = भ ड₁ ( ४ र ऋन ) = भ ड₁ नऋ [७] यां ड₁ यां ड₁ यां 
 
म्हणून— 
 

नऋ = न य ं [८] भड₁ 
 
पॉ िे मूल्य वदलेले असल्यास, नऋ हे प्रभाि मूल्य केिळ र/ड₁ या गुणोत्तरािर अिलांबून असते. पॉ = ०·५ 
गृहीत धरून (अदमनीय, स्स्र्वतस्र्ापक र्र) र/ड₁ च्या वनरवनराळ्या मूल्याांना अनुिांवगक अशी नऋ िी 
मूल्ये आकृती १३८ ई मधील आलेखाच्या कोटीमूल्याांनी वदली आहेत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी १३८ : (अ) ते (इ) तीन वनरवनराळी गाधता-गुणोत्तरे घेऊन स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या पृष्ठभागािर 
ितुथळाकार के्षत्रव्यापी, लिविक भार लािला असता, वमळणारे अिसीदन; (ई) वििवक्षत मूल्यािा एकाांक-
के्षत्रस्र् भार ठेिला असताना, स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या पृष्ठािरील भावरत, िौरस के्षत्राच्या आकारमानािा 
त्या के्षत्राच्या मध्यकबदूच्या अिसीदनािर पडणारा प्रभाि; (उ) मध्यकबदूिे वििवक्षत अिसीदन होण्यासाठी 
आिश्यक असणाऱ्या एकाांक के्षत्रस्र् भारािर पडणारा भावरत िौरस के्षत्राच्या आकारमानािा प्रभाि. 

 
आकृती १३८ ई िरून असे वदसते की, भावरत के्षत्रािी रुां दी स्रू्लमानाने र्राच्या जाडीच्या १·३ पट 

असल्यास (२र = १·३ ड₁) अिसीदन महत्तम असते. िौरसाकृती भावरत के्षत्राच्या मध्यकबदूिे अिसीदन 
एका विवशष्ट मूल्यािे–म्हणजे न₁ इतके–असाि ेअसे वदलेले असेल, तर एकाांक के्षत्रस्र् भाराच्या मूल्यािर 
या के्षत्राच्या रुां दीिा जो प्रभाि पडतो, तो आकृती १३८ उ मध्ये दाखविला आहे. समीकरण ८ मधील न 
साठी आपण न₁ हे स्स्र्रमूल्य वदले, तर आपल्याला पुढील समीकरण माांडता येते : 
 

भ = न₁ य ं ( १ ) = न₁ य ं भऋ ड₁ नऋ ड₁ 



 

अनुक्रमणिका 

येरे् 
 

भऋ = १ = भ ड₁  
नऋ न₁ यं  

 
भऋ िी मूल्ये आकृती १३८ उ मधील आलेखाच्या कोटींिरून वमळतात. भऋ (लघुत्तम) 
 
= १/नऋ (महत्तम) = १/०·४५ = २·२ असते. 
 
१५१. दोन िालुका-िराचं्या मध्ये असिाऱ्या णचक्कि िरािर येिाऱ्या उभ्या दाबाचे णििरि : 
िालुकास्तराांमध्ये बांवदस्त असलेल्या, विक्कण मृवत्तकेच्या र्राांिे जे सािकाश दृढीभिन होते त्यामुळे बऱ्याि 
िळेा महत्त्िपूणथ अिसीदन घडून आलेले आहे. अशा मवृत्तकाांिा पाझरगुणाांक फार लहान असल्यामुळे हे 
दृढीभिन फार सािकाश घडून येते, हे प्रकरण १३ मध्ये विशद केलेले आहेि. विक्कण र्रािी जाडी फार 
नसेल, तर िाळूच्या दोन र्राांमध्ये असलेला असा र्र पाश्वीय दृष्ट्या जिळजिळ पूणथपणे बद्ध आहे असे 
मानता येते. म्हणून पवरच्छेद ९८ मध्ये वनर्मदष्ट केलेली, मूलभतू गहृीते त्यास लागू पडतात आवण 
दृढीभिनािा िगे पवरच्छेद १०२ मध्ये िर्मणलेल्या पद्धतीच्या साहाय्याने ठरविता येतो. 
 

विक्कण र्राच्या सािकाशपणे होणाऱ्या दृढीभिनािा प्रवतबलाांच्या वितरणािर पडणारा प्रभाि आता 
वििारात घ्याियािा आहे. त्यासाठी आपण आकृती १३९ मध्ये दाखविलेल्या २र रुां दीच्या भावरत पविकेच्या 
खाली वनमाण होणाऱ्या प्रवतबलपवरस्स्र्तीिा वििार करू. तेरे् एका िालुका-र्राच्या पृष्ठािर भार 
लािलेला असून त्या र्रािी जाडी ड आहे आवण त्याखालच्या विक्कण र्रािी जाडी २च आहे. आपण 
असेही गृहीत धरू की, विक्कण र्र अस्स्तत्िात नसता, तर बॉवसनेस्कप्रणीत वसद्धाांत या िाळूच्या बाबतीत 
लागू पडला असता. 

 

 
आकृिी १३९ : दोन िालुकार्राांच्या मध्ये असलेल्या विक्कण र्रात लिविक पविकाभारामुळे वनमाण 
होणारी प्रवतबले ि त्यािे अिसीदन याांिर त्या र्राच्या सािकाशपणे होणाऱ्या दृढीभिनािा पवरणाम. 

 
अपारप्राय समाांग घनराशीच्या पृष्ठािर पविकाभार ठेिला असता, त्याच्या खाली आडव्या छेदािर 

येणारी लां बवदक्-प्रवतबले समीकरण १३६ (२ अ) ने आवण पविकेच्या कडाांतून जाणाऱ्या उभ्या छेदाांिरील 
कातथवनक प्रवतबले समीकरण १३६ (२ इ) ने ठरविता येतात. त्यानुसार ड खोलीिरील आडव्या छेदािर 
येणारी लां बवदक्-प्रवतबले, आकृती १३९ मध्ये हा छेद आवण तुटक आलेख आ₁ याांतील उभ्या अांतराने 



 

अनुक्रमणिका 

दाखविली आहेत आवण गग₁ या उभ्या छेदािरील कातथवनक-प्रवतबले तो छेद आवण तुटक आलेख आ’₁ 
याांतील आडव्या अांतराने दाखविली आहेत. 
 

विक्कण र्रािे दृढीभिन सािकाशपणे होत असल्यामुळे दृढीभिन-प्रवक्रयेच्या सुरिातीला त्यािे 
ितथन लिविक परांतु जिळजिळ अदमनीय र्राप्रमाणे असते; आवण या अिस्रे्तील प्रवतबलाांिे वितरण 
िालुका आवण विक्कण मृवत्तका याांिी स्स्र्वतस्र्ापकता सारखीि आहे असे मानले असता, वमळणाऱ्या 
वितरणासारखे असते या सुरिातीच्या अिस्रे्त विक्कण र्रािा मार्ा आवण तळ या दोहोंिे अिसीदन (नमा 
आवण नत) जिळजिळ सारखेि असते. आकृती १३९ मध्ये उजिीकडे हे दाखविले आहे. 
 

दृढीभिनािी प्रवक्रया जशी प्रगत होत जाते तसे विक्कण र्राच्या माथ्यािे अिसीदन तळापेक्षा 
अवधक होत जाते. दृढीभिनाच्या अांवतम अिस्रे्त हा फरक फार महत्त्िपूणथ असण्यािा सांभि असतो. 
अवधभाराच्या कडाांतून घेतलेल्या उभ्या छेदाांिर जीं कातथवनक-प्रवतबले येतात त्याांिर पडणारा माथ्याच्या 
अवधकतर अिसीदनािा प्रभाि, ताठ तळाच्या प्रभािाच्या उलट असतो. या अिसीदनामुळे ग₁ आवण म₁ 
याांच्या पवरसरातील प्रवतबले िाढतात. त्याांिे वितरण आकृती १३९ मधील आ’₂ या आलेखाने 
दाखविल्याप्रमाणे असते. गमम₁ग₁ या खांडाच्या उभ्या बाजूांिरील कातथवनक प्रवतबही िाढ त्याच्या 
तळािरील लां बवदक्-दाब कमी करण्यास कारणीभतू होते. म्हणून बॉवसनेस्कप्रणीत समीकरणािर आधावरत 
असणाऱ्या, पवरवशष्टातील कोष्टक २ च्या साहाय्याने विक्कण र्रािरील लां बवदक्-दाब आपण ठरविला, तर 
होणारी िकू सुरवक्षततेत भर टाकणारी असते. याउलट, िाळूच्या र्रातील स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-विियक 
समाांगतेच्या अभािािा दाब-वितरणािर पडणारा प्रभाि दुलथ वक्षल्यामुळे होणारी िकू (पवरच्छेद १४१ आवण 
आकृती १२७ इ पाहा), असुरवक्षत बाजूिी असते आवण तीमुळे िर उल्लेवखलेल्या िकुीिी अांशतः भरपाई 
होते. 
 

िालुकार्राच्या दमनामुळे होणारे अिसीदन साधारणपणे दुलथ वक्षले जाते. या पद्धतीनुसार 
पृष्ठभागािरील कोणत्याही कबदूिे न हे अिसीदन त्या कबदूच्या लां बात खाली विक्कण र्राच्या जाडीत 
होणाऱ्या घटीएिढे असते. दृढीभिन पूणथ झाल्यानांतर ही घट पुढीलप्रमाणे असते : 
 

न = न’मा– न’त = २दचपद 
 

येरे् द म्हणजे विक्कण र्राच्या जाडीच्या मध्यातून घेतलेल्या आडव्या छेदािरील लांबवदक् प्रवतबल 
आहे. त्यािे मूल्य आकृती १२० आ मधील आलेखाच्या साहाय्याने वमळविता येते. २च ही र्रािी जाडी आहे 
आवण पद हा अिकाशक्षयािा गुणाांक आहे (समीकरण ९८ (५)). न’मा आवण न’त हीं पदे विक्कण र्राच्या 
उभय पृष्ठाांिी अिसीदने व्यक्त करतात. 
 
१५२. िाठ िळािरील स्स्िणिस्िापक िंकू : 
पवरच्छेद १४४ मध्ये स्स्र्वतस्र्ापक शांकूमधील प्रवतबलाांविियीिी समीकरणे वदलेली आहेत. शांकूच्या बाजू 
अनांतापयंत पसरलेल्या आहेत या गृहीतािर तीं आधावरत आहेत. या प्रवतबलाांमुळे शांकूतून घेतलेल्या 
प्रत्येक आडव्या छेदात परातीच्या आकारासारखे विरूपत्ि येते. शांकूखाली पवरवमत खोलीनांतर आडिा 
ताठ तळ असेल, तर त्या तळािरील प्रवतबलाांिे वितरण अपारप्राय शांकूतून घेतलेल्या आडव्या छेदािरील 
वितरणाहून वभन्न असेल हे उघड आहे. आकृती १३४ मध्ये स्पष्ट केलेल्या उपपत्तीच्या आधारे, तळाच्या 
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ताठपणामुळे त्याच्या मध्यभागािरील लांबवदक् प्रवतबले िाढतील आवण कडाांजिळिी प्रवतबले कमी 
होतील, अशी आपली अपेक्षा असते. शांकू-तळ वििमाकिथणयुक्त आहे या गृहीतानुसार िुल्फने केलेल्या 
(१९१४) गवणती सांशोधनातून वमळालेल्या फवलताांशी आपली ही अपेक्षा सुसांगति आहे. शांकूच्या तळािे 
विस्र्ापन शनू्य असले पावहजे, या अटीिी पूती करण्याकवरता िुल्फने पुढील गोष्टी केल्या. समीकरण १७ 
(५) मधील फ हे प्रवतबलविियक फलन बदलून त्याऐिजी त्याने बहुपदाांिी एक श्रणेी गृहीत धरली. या 
बहुपदातील गुणाांक त्याने अशा पद्धतीने वनिडले की, तळाच्या बाबतीतील सीमालक्षणविियक अट वनदान 
स्रू्लमानाने का होईना पुरी व्हािी. त्याने वििारार्थ घेतलेल्याशांकूिा छेद आकृती १४० अ मध्ये दाखविला 
आहे. शांकूच्या उभ्या बाजूिर स्र्ैवतक द्रिदाब कारक आहे, या द्रिािी घनता शांकूतील पदार्ाच्या वनम्मे 
आहे ि शांकूिी वतरपी बाजू वक्षवतजाशी ४५° िा कोन करते. अपारप्राय शांकूच्या बाबतीतील समी. १४४ (१) 
आवण १४४ (२) याांिा अिलांब करून, या सोईस्कर गृहीताांनुसार तळािरील लां बवदक् प्रवतबलाांिे वितरण 
ठरविले, तर ते पूणथतया समप्रमाण असले पावहजे. अशा प्रकारिे वितरण आकृती १३९ आ मध्ये एका 
आडव्या तुटक रेिेने दाखविले आहे. तळाच्या ताठपणामुळे या वितरणात बदल होतो. हे बदललेले वितरण 
सलग आलेखाने दाखविले आहे. तळाच्या ताठपणािा तळािरील कातथवनक-प्रवतबलाांच्या वितरणािर 
पडणारा प्रभाि आकृती १४० इ मध्ये दाखविला आहे. आकृती १३१ आ आवण १३१ इ याांमध्ये अनुक्रमे 
अपारप्राय शांकूमध्ये वमळणारी स्स्र्वतस्र्ापक आवण नम्य समतोल अिस्रे्तील प्रवतबल-वितरणे दाखविली 
आहेत. या दोन वितरणाांतील फरकाशी तुलना करता, या उदाहरणातील तळाच्या ताठपणािा तळािरील 
प्रवतबल-वितरणािर होणारा पवरणाम दुलथक्षणीय आहे असे वदसते. तळापासून िरच्या पातळीिर घेतलेल्या 
छेदाांच्या बाबतीत तर हा पवरणाम अवधकि क्षुल्लक असतो. कारण तळापासून उांि जाि,े तसे प्रवतबल-
वितरण त्िरेने अपारप्राय शांकूमधील वितरणासारखे होऊ लागते. स्स्र्वतस्र्ापक शांकूच्या गवणती 
वसद्धाांतात िाह ट झने (१९३३) आणखी भर टाकली आहे. त्याने माांडलेली समीकरणे खडकािरील 
काँक्रीटच्या धरणाांना लागू पडतील; परांतु त्याने माांडलेली सैद्धाांवतक प्रवतबल-पवरस्स्र्ती आवण मातीच्या 
धरणात ककिा भरणात असणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती याांत काही साम्य आहे, असे दाखविणारा कोणताि 
पुरािा उपलबध नाही. 

 

 
आकृिी १४० : (अ) ताठ तळािरील स्स्र्वतस्र्ापक शांकूिा छेद; त्यािर पाण्यािा दाब कारक आहे. (आ) 
शांकूतळािरील लांबरूप प्रवतबलाांिे वितरण; (इ) शांकूतळािरील कातथवनक-प्रवतबलाांिे वितरण (अ ते इ: 
आधार : िुल्फ १९१४); (ई) वक्षवतजलांब, पाश्वीय सीमा असलेल्या स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या पृष्ठभागािर 

येणारी ताण प्रवतबले. 
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एक उभा आवण एक आडिा पृष्ठभाग असलेल्या अपारप्राय शांकूिा छेद आकृती १४० ई मध्ये 
दाखविला आहे. शांकूिा ि खोलीच्या खालिा भाग काढून त्या वठकाणी ताठ तळ आहे असे मानले, तर या 
शांकूतील प्रवतबल-पवरस्स्र्ती वििमाकिथणयुक्त ताठ तळािरील ड जाडीच्या ि उभ्या पृष्ठाच्या 
स्स्र्वतस्र्ापक र्रातील पवरस्स्र्तीसारखीि होते. स्ितःच्या िजनामुळे र्रात वनमाण होणारे विरूपत्ि 
आकृतीत तुटक रेिेने दाखविले आहे. र्राच्या माथ्यािा पृष्ठभाग ताणलेल्या स्स्र्तीत आहे. 
 

वजलेवटनच्या एका लहान प्रारूपात मोजलेल्या विकृतींच्या मूल्याांिरून ग्रांर्कत्याने असा वनष्ट्किथ 
काढला आहे की, आडव्या पृष्ठभागािरील ताणजन्य प्रवतबलाांिे वितरण स्रू्लमानाने, मूळ पृष्ठ आवण ಲक्ष 
विन्हाांवकत सलग िक्ररेिा (आकृती १४० ई) याांनी सीवमत केलेल्या के्षत्राने दाखविल्याप्रमाणे असते. उभ्या 
बाजूच्या िरच्या कडेपासून सुमारे ि/२ अांतरािर ताण प्रवतबल महत्तम असते. तेरे् ताणजन्य तडा वनमाण 
होऊन उच्छेदास प्रारांभ होतो. एकदा उच्छेदास प्रारांभ झाला की, तो कातथवनक पद्धतीने तड्याच्या 
तळापासून र्राच्या पायथ्यापयंत एका िक्र पृष्ठािरून पसरतो. 
 
१५३. औपम्य णनयम आणि गणििी-साम्य याचंा आधार घेऊन प्रायोणगक पद्धिीने ठरणिलेली 
प्रणिबले : 
गुरुत्िाकिथण ककिा रांध्रजलदाब याांच्यासारख्या बलाांमुळे स्स्र्वतस्र्ापक पदार्ांत वनमाण होणारी प्रवतबले 
ठरविण्याच्या कायात ताठ सीमाांमुळे स्क्लष्टता येते. म्हणून आकृती १४० ई मध्ये दाखविलेल्या 
समस्येसारख्या, अनेक व्यािहावरक महत्त्िाच्या समस्याांच्या बाबतीत अद्याप गवणतावधवष्ठत उत्तरे वमळालेली 
नाहीत. परांतु अशा उदाहरणाांत लहान प्रमाणाच्या प्रारूपाांिर प्रयोग करून आिश्यक ती मावहती वमळविता 
येते. अशा प्रयोगाांच्या फवलताांिा अन्ियार्थ औपम्यवनयमाांनुसार लािता येतो. ज्या गोष्टींिा वििार 
कराियािा असतो, तविियक सिथसामान्य समीकरणाांनी हे वनयम वनवित करता येतात. उदाहरणार्थ, 
क्षरणजालािी समीकरणे ककिा स्स्र्वतस्र्ापक घनराशींतील अवधभारजन्य प्रवतबलाांिे वितरण व्यक्त 
करणारी समीकरणे, एका बाजूस गुणाांकाच्या रूपात फक्त शुद्धाांकि येतील अशा स्िरूपात माांडणे नेहमीि 
शक्य असते. त्यामुळे समीकरणाच्या दुसऱ्या बाजूिी मात्रा प्रारूपासाठी स्िीकारलेल्या प्रमाणािर अिलांबनू 
राहत नाही. 
 

ठरिायिी प्रवतबले जर केिळ गुरुत्िाकिथणजन्य ककिा रांध्रजलदाबजन्य असतील, तर 
औपम्यवनयम अगदी सोपा असतो. कारण हीं प्रवतबले िस्तूच्या रेखात्मक पवरमाणाांच्या सरळ प्रमाणात 
िाढणारी असतात. परांतु प्रयोगात मात्र बऱ्याि अडिणी येतात; कारण या बलाांमुळे लहान प्रारूपात वनमाण 
होणारी प्रवतबले फारि लहान असतात. गुरुत्िाकिथणामुळे वनमाण होणारी प्रवतबल-पवरस्स्र्ती 
अभ्यासताना बुकीने (१९३१) ही अडिण प्रारूप अपकें द्रणयांत्रािर ठेिनू सोडविली. अशा प्रकारे िास्तु-
बलाांिी तीव्रता आवण तिन्य प्रवतबले कोणत्याही इष्ट मूल्यापयंत िाढविणे याला शक्य झाले. या पद्धतीिा 
अिलांब करून, भपूृष्ठापासून वनरवनराळ्या खोल्याांिरील खाणकामािी सुरवक्षत रुां दी ठरविण्यािा त्याने 
प्रयत्न केला (बुकी (१९३४)). 
 

प्रयोगातील अडिणींिे वनिारण करण्यािी दुसरी पद्धत म्हणजे गवणतीय साम्यगुणािा अिलांब 
करणे ही होय. जलशास्त्र आवण व्यािहावरक बलविज्ञान याांत िापरली जाणारी वकत्येक कलन-समीकरणे ि 
इतर के्षत्रातील, उदाहरणार्थ, उष्ट्णतेिे सांिहन ककिा अवभसरण याविियीिे मलूभतू सांबांध व्यक्त करणारी, 
कलन-समीकरणे सारखीि असतात. या सारखेपणामुळे गणििी साम्यगुि प्रस्र्ावपत करता येतो. असा 
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एक गवणती साम्यगुण पवरच्छेद १०० मध्ये िर्मणला आहे. तसेि आणखी इतरही अनेक माहीत आहेत 
(वटमोशेंको १९३४). पदार्थविज्ञानाच्या एका के्षत्रातील विवशष्ट समस्येतील सीमालक्षणे, पवरच्छेद १०० मध्ये 
िर्मणल्याप्रमाणे, दुसऱ्या के्षत्रातील समस्येतील तशाि लक्षणाांशी जुळतील अशी वनिडली, तर दोन्ही 
समस्याांच्या कलन-समीकरणाांिी उत्तरे अांकदृष्ट्या सारखीि असतात. 
 

पवरपीडनामुळे वनमाण होणाऱ्या प्रवतबल-पवरस्स्र्तीसाठी साबणपटलािे साम्य हें गवणती 
साम्यगुणािे एक सुविख्यात उदाहरण आहे (प्राा्ं ्ल १९०३, साउर्िले १९३६ पाहा). या 
साम्यगुणामुळे समप्रमाणात ताणलेल्या साबणाच्या पटलािे वििलन हे पवरपीडनविियक कलन-
समीकरणातील प्रवतबल-फलनासारखे असते. मात्र त्यासाठी खालील अटी पुऱ्या झाल्या 
पावहजेत. साबणाच्या पटलाने व्यापलेले के्षत्रफळ, ज्या दांडाला पीळ लािलेला असेल, त्याच्या 
छेदाशी समान असले पावहजे. तसेि पटलािर समप्रमाण वितवरत दाब कारक असला पावहजे. 
असा दाब एका बाजूने लािलेल्या हिादाबाने वनमाण करता येतो. एकदा प्रवतबलविियक फलन 
समजले म्हणजे प्रवतबले आलेखपद्धतीच्या िलानयनाने ककिा दुसऱ्या एखाद्या रीतीने ठरविता 
येतात. सापेक्षतः पटलािे वििलन मोजणे सोपे आहे; परांतु दांडातील प्रवतबले मोजणे अशक्य आहे. 
असे एक पटल साम्य िाह ट झने (१९३६) पाझरक्षम धरणाांच्या जलाभेद्य तळािरील रांध्रजलदाब 
ठरविण्यासाठी िापरले आहे. 

 
१५४. प्रणिबल ठरणिण्याची प्रकाि-णिकार पद्धि : 
प्रकाशदृष्ट्या समदैवशक पदार्ात प्रवतबल-वनर्ममतीमुळे दुहेरी िक्रीभिन होते, या िसू्टरच्या वनयमािर 
प्रकाशविकार पद्धत आधावरत आहे. पारदशथक पदार्ाच्या पत्र्यास प्रवतबल लािले आवण त्यातून धु्रिीकृत 
म्हणजेि वदशाबद्ध प्रकाशािा वकरण पाठविला, तर तो दोन घटकाांत विभागला जातो. त्याांपैकी एक घटक 
ಲ₁ या प्रधान-प्रवतबलाच्या वदशलेा काटकोनात असलेल्या पातळीत वदशाबद्ध झालेला असतो आवण दुसरा 
ಲ  ₂  या दुसऱ्या प्रधान-प्रवतबलाला काटकोनात असलेल्या वदशते बद्ध झालेला असतो. 
 

या दोन वकरणाांतील दशाांतर प्रधान-प्रवतबलाांतील ಲ ₁– ಲ₂ या फरकाच्या सरळ प्रमाणात िाढते. 
या दोन घटकाांच्या वदशाबद्धतेच्या पातळ्याांिे स्र्ान आवण त्याांमधील दशाांतर मोजले असता, आपल्याला 
प्रवतबलाांिे प्रके्षपणपर् काढण्यासाठी आिश्यक असलेली सिथ मावहती वमळते. तसेि प्रकाशविकार 
प्रयोगासाठी िापरलेल्या प्रारूपाांतील प्रत्येक कबदुस्र्ानच्या प्रधान-प्रवतबलाांतील फरक ठरविण्यासाठी 
आिश्यक असलेली मावहतीही वमळते. प्रधान-प्रवतबलाांिी बेरीज करण्यासाठी लागणारी मावहती 
प्रवतबलवनर्ममतीमुळे प्रारूपाच्या जाडीमध्ये पडलेला फरक मोजून वमळविता येतो. त्यासाठी डेन हारटोगने 
शोधलेली ि गवणती साम्यगुणािर अवधवष्ठत असलेली साबणपटल-पद्धती ककिा अन्य स्ितांत्र पद्धतींिा 
(साउर्िले १९३६) अिलांब केला जातो. अगदी अलीकडे िाहट झ आवण सोरेन्स याांनी (१९३९) प्रत्येक 
प्रकारिी प्रधान प्रवतबले एकदमि ठरविता येतील, अशी एक पद्धत सुिविलेली आहे. 
 

काि, सेल्यलूाइड, बेकेलाइट, फेनोलाइट ककिा एखादा पारदशथक पदार्थ प्रारूप बनविण्यासाठी 
िापरतात. वदशाबद्ध प्रकाशाच्या शलाकेच्या मागात काटकोन करून ते उभे केले जाते आवण वििाराधीन 
समस्येनुसार त्यािर बले लािली जातात. बहुताांश उपकरणाांमध्ये प्रारूपात वशरणाऱ्या शलाकेच्या 
वदशाबद्धतेिी पातळी स्स्र्र ठेिनू प्रारूपि शलाकेला समाांतर असणाऱ्या अक्षाभोिती भ्रमण करू शकेल; 
तसेि परस्पराांशी काटकोन करणाऱ्या, आवण वकरणवदशसे काटकोनात असणाऱ्या, दोन वदशाांत सरकिता 
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येईल, अशी व्यिस्र्ा केलेली असते (कोकर आवण वफलाँन १९३१). प्रवतबल-प्रके्षपणरेिा आलेख-पद्धतीने 
ठरविता येतात. 
 

िर िर्मणलेले तांत्र केिळ एका पातळीतील प्रवतबल-पवरस्स्र्तीिे सांशोधन करण्यासाठीि िापरता 
येते. तर्ावप अगदी अलीकडे प्रकाश-विकार पद्धतीिा िापर वत्रवदक् प्रवतबलपवरस्स्र्तीच्या 
सांशोधनासाठीही यशस्िी रीत्या केलेला आहे (वहल्ट शर १९३८). 
 

काँक्रीटच्या िास्तूतील प्रवतबले ठरविण्यासाठी प्रकाश-विकार पद्धतीिा िापर यु. एस. 
बयुरो ऑफ रेक्लमेशनकडून फार मोठ्या प्रमाणािर केला जातो. मृवत्तका-बलविज्ञानविियक 
समस्याांच्या बाबतीत ती िापरताना पडणाऱ्या मयादा सिथसाधारणपणे स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-
वसद्धाांताच्या मयादाांसारख्याि आहेत (पवरच्छेद १३२ पाहा). 
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प्रकरि १९ 
 

कंपनणिषयक समस्या 
 
१५५. णिषयप्रिेि : 
मनोऱ्यािरील पाण्यािी टाकी ककिा एखादी उांि इमारत याांसारखी स्ितः स्स्र्वतस्र्ापक असणारी ककिा 
स्स्र्वतस्र्ापक आधारािर ठेिलेली िास्तू एखाद्या आघातामुळे ककिा एकदम लािनू ि नांतर काढून 
घेतलेल्या बलामुळे, वतच्या नेहमीच्या स्र्ानापासून अल्पकाळापुरती बाजूस ढकलली गेली, तर 
आधारमृवत्तकेतील आवण त्या िास्तूच्या अियिाांतील स्स्र्वतस्र्ापक बले आवण बाह्य बले, याांमध्ये तदनांतर 
समतोल राहत नाही आवण कां पनास प्रारांभ होतो. भकूां प, स्फोट, िालू असलेली यांते्र, िाहनाांिी रहदारी, 
स्रू्णा ठोकण्यािी वक्रया आवण अशा वकत्येक इतर गोष्टी िास्तूांच्या स्र्वैतक समतोलात वबघाड वनमाण करू 
शकतात. एखाद्या पे्ररणेने समतोलात वनर्ममलेल्या अशा विके्षपािे मान दोन प्रकारे व्यक्त करता येते. एका 
प्रकारात विके्षप वनमाण करणाऱ्या बलािी तीव्रता वदली जाते आवण दुसऱ्यात िास्तूिा गुरुत्िमध्य त्याच्या 
मूळ समतोल अिस्रे्तील स्र्ानापासून त्या बलाने वकती अांतरापयंत विस्र्ावपत केला, ते अांतर वदले जाते. 
या बलास णिके्षपकारी बल आवण त्याने घडविलेल्या विस्र्ापनास प्रारंणभक णिस्िापन असे म्हणतात. 
 

एखाद्या ताठ िस्तूिा स्स्र्वतस्र्ापक आधार अशा स्िरूपािा असेल की, ती िस्तू केिळ एका सरळ 
रेिेला समाांतर ककिा एखाद्या पातळीत, एका बद्ध अक्षाभोितीि कां प पाि ूशकेल, तर त्या िस्तूला एका 
कोटीची स्िाधीनिा आहे असे म्हटले जाते. एरिी वतला स्िाधीनतेच्या दोन ककिा तीन कोटीही असतात. 
एखाद्या िस्तूिे विस्र्ापन व्यक्त करण्यासाठी लागणाऱ्या सहवनदेशकाांच्या ककिा मात्राांच्या सांख्येइतक्याि 
त्या िस्तूच्या स्िाधीनिेच्या कोटी असतात. अवतशय व्यापक उदाहरणात कोणत्याही िस्तूिी हालिाल 
तीन सरळरेिात्मक आवण तीन भ्रमणात्मक घटकाांत विभागता येते आवण हा प्रत्येक घटक एकेका अलग 
मूल्याने व्यक्त करता येतो. म्हणून कोणत्याही ताठ िस्तूच्या स्िाधीनताकोटी सहापेक्षा अवधक असू शकत 
नाहीत. या िस्तूतील कणाांिी सापेक्ष स्र्ाने बदलत नसतील तर त्या िस्तूस एकरािी व्यहू म्हणतात. 
याउलट, एखाद्या व्यूहात अनेक ताठ िस्तू सापेक्षतः लिविक अियिाांनी एकमेकींस जोडलेल्या असतील, 
तर तेरे् अनेकरािी व्यहू वििारात घ्यािा लागतो. 
 

एकाि पे्ररणेमुळे वनमाण होणाऱ्या कां पनाांस मुक्ि कंपने म्हणतात. कोणत्याही एका कबदूच्या, 
वििवक्षत वदशतेील परम सीमेच्या स्र्ानाप्रत, त्यािी एकामागोमाग दोन आगमने होण्यास लागणारा काल 
म्हणजे त्या वदशतेील कां पनािा स्िाभाणिक काल होय. स्स्र्वतस्र्ापक आधारािर ठेिलेल्या आवण एका 
कोटीिी स्िाधीनता असणाऱ्या, ताठ व्यूहास फक्त एकि स्िाभाणिक काल असतो. एखाद्या व्यूहास अनेक 
कोटींिी स्िाधीनता असेल, तर वतच्या मुक्त कां पनाांच्या घटकाांच्या स्िाभाविक िारांिारता वनरवनराळ्या 
असतात. 
 

एका पे्ररणेने वनमाण झालेल्या मुक्त कां पनाांहून वनराळी अशी कां पने म्हणजे वििवक्षत कालखांडानांतर 
पुनःपुनः कारक होणाऱ्या, एखाद्या वनयतकावलक पे्ररणेमुळे वनमाण झालेली बलप्रिृि ककिा प्रिृि कंपने 
होत. िालू असलेली यांते्र, रस्त्यािरील रहदारी, स्रू्णा ठोकण्यािे काम आवण तत्सम इतर अनेक 
कारणाांमुळे णनयिकाणलक पे्ररणा वनमाण होऊ शकते. वनयतकावलक पे्ररणेिे उगमस्र्ान िास्तूपासून लाांब 
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अांतरािर असेल, तर ती िास्तूच्या तळापयंत वनम्नस्तरातून येऊन पोिते. या वनम्नस्तराच्या आत ही पे्ररणा 
ध्िवनलहरीप्रमाणे प्रिास करते. जसजसा काळ व्यतीत होतो, त्याप्रमाणे पे्ररणेिे अवधष्ठान आवण पे्ररणेच्या 
प्रभािामुळे कां प पािणाऱ्या के्षत्रािी बाह्य सीमा याांतील अांतर िाढत जाते. या बाह्य सीमेस लहरीची अग्रसीमा 
म्हणतात. ही सीमा ज्या िगेाने पुढे सरकते त्यास लहरीचा संचार-िेग म्हणतात. हा िगे बऱ्याि अांशी ककिा 
पूणथपणे वनम्नस्तराच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-गुणािर अिलांबून असल्यामुळे, नमुने न घेता ककिा अन्य प्रयोग न 
करता, अशा वनम्नस्तरािे काही स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ ठरिायिे असतील, तर त्यासाठी कां पन-
पद्धतींिा अिलांब करणे शक्य असते. 
 

मृवत्तकेच्या प्राकृवतक गुणधमांिा वतच्यािर स्स्र्त असलेल्या िास्तूांच्या कां पनाांिर पडणारा प्रभाि 
आवण त्या कां पनाांिा त्या िास्तूांच्या अिसीदनािर होणारा पवरणाम याांिा ऊहापोह करण्यात या प्रकरणािा 
बरािसा भाग खिी पडणार आहे. हा प्रभाि दाखविण्यासाठी एककोटी स्िाधीनता असणाऱ्या एकराशी 
व्यूहाांच्या एकवदक् कां पनाांिा वििार केला, तरी पुरे होते. कां पनाांिा प्रत्यक्ष िास्तूांिरि जो पवरणाम होतो, 
तविियक वसद्धाांत मात्र या ग्रांर्ाच्या कके्षत येत नाहीत. 
 

या विियातील मूलभतू तत्त्िाांिे आकलन होण्यासाठी अमांदीकृत, मुक्त आवण प्रिृत्त 
एकवदक् कां पनाांच्या वसद्धाांतािे ज्ञान असले, तरी पुरे होते. कां पनाांिा िास्तूांिर आवण त्याांच्या 
पायाांिर होणारा पवरणाम याांिा ऊहापोह करणारी प्रकाशने समजण्यािी पात्रता येण्यासाठी, 
िािकाला मांदीकरणाच्या पवरणामाांिे ज्ञान असणेही आिश्यक आहे. एांवजनच्या पायािा पूिथकल्प 
करण्याच्या पद्धतींत भ्रमणाच्या बद्ध अक्षाभोितीच्या कां पनाांच्या वसद्धाांतािीही आिश्यकता भासते. 
पुढील पवरच्छेदाांतून अमांदीकृत कां पनाांिे वसद्धाांत मोठ्या मुद्रणात ि मांदीकृत कां पनाांिे वसद्धाांत 
लहान मुद्रणात छापलेले आहेत; आवण बद्ध अक्षाभोितीच्या कां पनाांिे वसद्धाांत अभ्यासाियािे 
असतील, तर िािकाांनी नेहमीिी पाठ्यपसु्तके बघािीत; उदाहरणार्थ, वटमोकशको (१९३७). 

 
या प्रकरणात कां पनयांत्राांच्या साहाय्याने मवृत्तकाविियक िस्तुस्स्र्तीिे के्षत्रातील अन्ििेण, 

भकूां पनसावधत मृवत्तका-अन्ििेणािी तत्त्ि ेआवण भकूां पाांिे प्राकृवतक पवरणाम या विियाांिाही वििार 
केला आहे. 

 
या विियाच्या मूलभतू तत्त्िाांिे प्रार्वमक स्पष्टीकरण व्हाि,े एिढ्यापुरताि या सांपूणथ 

प्रकरणािा आशय मयावदत केला आहे. तर्ावप यािबरोबर मृवत्तकेिे कां पनविियक वसद्धाांत ज्याांिर 
आधावरत आहेत, अशा गृहीताांच्या वििाद्य स्िरूपाकडेही येरे् विशिे लक्ष िधेले आहे; कारण या 
विियातील पुष्ट्कळशी प्रकाशने, विशिेतः एांवजनाांच्या पायाांिा आवण कां पनयांत्राांिारे मृवत्तका-
अन्ििेणािा ऊहापोह करणारी प्रकाशने, तविियक गवणतातील भयािह स्रू्ल गृहीताांिा उल्लखे 
करण्यात हेळसाांड करतात; पवरणामी अनवभज्ञ िािक त्याांतील फवलताांच्या विश्वासाहथतेविियी 
अनाठायी विश्वास बाळगण्यास प्रिृत्त होतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी १४१ (अ) मुक्त कां पने दाखविण्यासाठी सर्मपलाांच्या आधारािर ठेिलेला ठोकळा. (आ ते ई) 

कां पनाांच्या आलेखात्मक माांडणीिे तीन वनरवनराळे प्रकार. 
 
१५६. मुक्ि एकिान कंपने : 
सर्मपलाांच्या गादीिर ठेिलेला समपाश्वथ ठोकळा आकृती १४१ अ मध्ये दाखविला आहे. हीं सर्मपले 
एकसारखी असून समान अांतराांिर ठेिलेली आहेत आवण पूणथतया स्स्र्वतस्र्ापक आहेत. ठोकळ्यािे िजन 
ि आहे. वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिी कल्पना माांडताना जे वित्र मनासमोर असते, (पवरच्छेद १२४) त्यासारखीि 
ही व्यिस्र्ा आहे. या ठोकळ्याच्या कें द्रभागी भा हा उभा भार लािला असता, तो क्ष इतके अांतर खाली 
उतरतो. ठोकळ्याच्या तळाच्या एकाांक के्षत्रािरील भार भ = भा / आ इतका आहे. सर्मपले पूणथपणे 
स्स्र्वतस्र्ापक असल्यामुळे, 
 

 भ = प्रवन (गॅ्रम सेंमी⁻³ ) [१] क्ष 
 
हे गुणोत्तर स्स्र्रमूल्य असते. हे समीकरण मूलतः समीकरण १२४ (१) सारखेि आहे. प्रवन हे पद सर्मपल-
शय्येिर ठेिलेला ठोकळा ककिा पादक याांच्या बाबतीतील वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिा गुणाांक व्यक्त करते. 
 

 भा = थस (गॅ्रम सेंमी⁻¹) = आप्रवन [२] क्ष 
 

या गुणोत्तरास ठोकळ्याच्या आधारािा सर्मपल-स्स्िराकं असे म्हणतात. त्याने ठोकळ्याला बलाच्या 
कारक वदशनेे एकाांक अांतरातून खाली नेण्यासाठी लागणारा एकूण भार व्यक्त होतो. 
 

आकृती १४१ अ मध्ये दाखविलेल्या ठोकळ्यािर उभा भार भा₁ लािाियािा आवण नांतर लगेि 
काढून घ्याियािा असे केल्यास, ही वक्रया ठोकळ्याच्या कां पनास कारणीभतू होते आवण ठोकळ्यािा 
गुरुत्िमध्य त्याच्या मूळ स्र्ानातून जाणाऱ्या उभ्या रेिेिर िरखाली होत राहतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

ठोकळ्याच्या कां पनजन्य हालिालीिे जे गवणत खाली माांडले आहे ते पुढील गृहीताांिर आधावरत 
आहे; ठोकळा ताठ आहे, सर्मपलाांिे िस्तुमान ठोकळ्याच्या मानाने क्षलु्लक आहे आवण ठोकळ्याच्या 
हालिालीला कोणत्याही घिथणजन्य बलाांिा विरोध होत नाही. 
 

भा₁ हा भार काढून घेतल्यानांतर ळ या समयी ठोकळ्यािा गुरुत्िमध्य त्याच्या मत्ि या मळू 
स्र्ानापासून क्ष अांतरािर आहे (आकृती १४१ आ). ठोकळ्यातील प्रत्येक कणािा िगे  आवण प्रिगे  
असणार. न्यटूनच्या गवतविियक दुसऱ्या वनयमानुसार िस्तूिे िस्तुमान आवण प्रिगे याांिा गुणाकार म्हणजे 
त्या िस्तूिर प्रिगेाच्या वदशते कारक असणारे बल होय. ही िस्तुस्स्र्ती या वठकाणी पुढील समीकरणाने 
व्यक्त करता येईल. 
 

 व  d² क्ष + भा = ० [३] त्व  d ळ² 
 
येरे् त्व हा गुरुत्िाकिथणजन्य प्रिगे आहे आवण भा म्हणजे ठोकळ्यािा गुरुत्िमध्य, त्याच्या मूळ मत्ि या 
स्र्ानापासून उभ्या वदशते क्ष अांतरािर ठेिण्यासाठी आिश्यक असलेले बल आहे. उपयुथक्त िस्तुस्स्र्तीिे 
या स्िरूपातील लेखन म्हणजे ज्यास डी-अॅलेम्बटथिे एकवदक् गतीिे तत्त्ि म्हणतात तेि होय. समीकरण २ 
िरून आपल्याला पढुील सांबांध वमळाला होता : 
 

भा = थसक्ष 
 
म्हणून— 
 

 व · d²क्ष + थसक्ष = ० [४] त्व dळ² 
 
या समीकरणािे उत्तर पुढीलप्रमाणे आहे : 

 

 
 
येरे् थ₁ आवण थ₂ हे िलानयनातील स्स्र्राांक आहेत. ठोकळ्यािा गुणत्िमध्य जेव्हा त्याच्या 
समतोलािस्रे्तील स्र्ानामधून प्रर्मि जातो, त्या क्षणापासून कालमापन केल्यास आवण ऊध्िथवदक् 
हालिाल धन मानल्यास, त्यािा अर्थ ळ = ० असताना क्ष = ० आहे असा होतो. या लक्षणािी पूतथता 
कराियािी झाल्यास, उपयुथक्त समीकरणातील थ ₂ = ० असला पावहजे. त्यानुसार पुढील समीकरण 
वमळते : 

 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

भा₁ हे विके्षपकारी बल ठोकळ्यािर कायथ कराियािे ज्या क्षणी र्ाांबेल, त्या क्षणापयंत गुरुत्िमध्यािे 
विस्र्ापन पुढीलप्रमाणे होईल. 
 

क्ष = – भा₁ = – अ [५] थस 
 
ही अट थ ₁ = अ असल्यािािून पूणथ होऊ शकत नाही. म्हणून शिेटी समीकरणािे रूप खालीलप्रमाणे होते 
: 

 
[६] 

 

 या पदािे पवरमाण सेकां द ⁻¹ असे आहे. हे कोणात्मक िगेािे पवरमाण आहे. तो िगे असा : 
 

 
[७] 

 
आवण तो एखाद्या कबदूिा ितुथळाच्या पवरघािरून वफरण्यािा िगे आवण त्या ितुथळािी वत्रज्या याांतील 
गुणोत्तराइतका आहे. समीकरण ७ ने व्यक्त होणारा ಚ हा कोणात्मक िगे म्हणजे एक स्स्र्राांक आहे आवण 
त्याला उपयुथक्त पे्ररणेमुळे वनमाण झालेल्या कां पनािी स्िाभाणिक चक्रीय िारंिारिा असे म्हणतात. 
समीकरण ६ मध्ये ಚ वनयुक्त केल्यास त्यािे स्िरूप पढुीलप्रमाणे होते. 
 

क्ष = अ ज्या ಚ ळ [८] 
 

ठोकळ्याच्या गुरुत्िमध्याच्या समतोल अिस्रे्तील स्र्ानाभोिती ಚ या स्स्र्रमूल्य कोणात्मक िगेाने 
वफरणाऱ्या अ लाांबीच्या सवदशाने हा अन्योन्य सांबांध व्यक्त करता येतो. आकृती १४१ इ पाहा. ळ या 
कोणत्याही समयी क्ष हे अांतर (समीकरण ८) भ्रमण पािणाऱ्या सवदशािे वफरणारे टोक आवण त्याच्या 
ितुथळाकार पर्ािा आडिा व्यास याांतील लां बाांतराइतके असते. समीकरण ८ िी पूतथता करणाऱ्या कां पनाांना 
एकिान कंपने म्हणतात. 
 

समीकरण ८ आलेख-पद्धतीने व्यक्त करण्यािी दुसरी रीत आकृती १४१ ई मध्ये दाखविली आहे. 
तीमध्ये क्ष हे अांतर आवण काळ याांतील सांबांध दाखविला जातो. या रीतीने वमळणारा आलेख हा नेहमीिा 
ज्या-आलेख आहे. 
 

आकृती १४१ इ मधील सवदशाला एक सांपूणथ ितुथळाकार प्रदवक्षणा करण्यास लागणारा अिवध ध 
आवण आकृती १४१ ई मधील एका सांपूणथ लहरीला लागणारा िळे हे समान असतात. हा कालािवध पुढील 
समीकरणाने ठरविता येतो : 
 

ಚ ध = २ π 



 

अनुक्रमणिका 

म्हणजेि— 
 

ध = 
२ π 

[९] 
ಚ 

 
ध म्हणजे कां पनािा णनयिकाल (एका कां पनािा कालािवध) आहे. अर्ाति एकाांक कालातील फेरे 

ककिा आितथने पुढील समीकरणाने वमळतील. 
 

 
[१०] 

 
ही कां पनािी िारंिारिा होय. 
 

ठोकळ्याच्या कां पनयुक्त हालिालीस कोणत्याही घिथणात्मक बलामुळे विरोध झालेला 
नाही, या गृहीतािर अिलांबून िरील समीकरणे वसद्ध केली आहेत. तांतोतांत अशी पवरस्स्र्ती 
प्रत्यक्षात कधीि आढळत नाही. पवरणामी कां पनािा आयाम हळूहळू कमी होत जातो आवण शिेटी 
शून्य होतो. या प्रवक्रयेस मंदीकरि असे म्हणतात. मृवत्तकेिर एखादा ताठ व्यूह ठेिलेला असेल 
आवण तो कां प पाित असेल, तर त्िरेने घडणाऱ्या विरूपत्िास होणारा मृवत्तकेिा स्स्नग्धत्िजन्य 
विरोध हाि त्या कां पनाांच्या मांदीकरणास मुख्यतः कारणीभतू असतो. या विरोधाविियीिे आपले 
ज्ञान अद्यापही अपुरे आहे. साांप्रत साधारणपणे, असे गृहीत धरले जाते की, मांदत्िकारक बल हे 
स्स्र्राांक थमां गुवणले मवृत्तकेच्या विरूपत्िािा िगे या गुणाकाराइतके असते. या स्स्र्राांकािा आवण 
मृवत्तकेच्या इतर स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक स्स्र्राांकाांिा कोणताही सांबांध नाही. मृवत्तकेिर ठेिलेल्या 
पादकाच्या बाबतीत मृवत्तकेिा ळ समयी असणारा विरूपत्ि-िगे पादकाच्या हालिालीच्या त्याि 
िळेच्या िगेािर म्हणजेि  िर अिलांबून असतो; म्हणून मांदत्िकारक बल पुढीलप्रमाणे असते, 
असे गृहीत धरतात : 

 

बमां = थमां (गॅ्रम सेंमी-¹ सेकां द) dक्ष [११] dळ 
 

आकृती १४१ अ मध्ये दाखविलेली सर्मपल-शय्या म्हणजे पादकाखाली असणाऱ्या 
मृवत्तकाधारािे एक काल्पवनक वित्रण आहे. सर्मपल-शय्येच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्ि गुणािर अिलांबनू 
नसणारे मांदत्िकारक बल िरील व्यूहात समाविष्ट कराियािे झाल्यास, आकृती १४२ अ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे एका स्स्र्र पात्रामध्ये स्स्नग्ध द्रव्य भरून त्यात एक लहान द्या ठेिनू तो 
सर्मपलाांिरील ठोकळ्यास जोडून देतात. अशा पात्रास मंदीकरि-पात्र असे म्हणतात. स्स्नग्ध 
द्रिामुळे उत्पन्न होणारे मांदत्िकारक बल, समीकरण ११ िरून स्रू्लमानाने ठरविता येते. ही 
अलेम्बटथच्या तत्त्िानुसार पुढील समीकरण माांडता येईल : 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी १४२ : (अ) मांदीकृत मुक्त कां पने दाखविण्यासाठी मांदत्िपात्राला जोडलेला सर्मपलाधारािरील 

ठोकळा. (आ) ठोकळ्याच्या हालिालीिे आलेखात्मक वित्रण. 
 

 व · d²क्ष + थमां 
dक्ष + थसक्ष = ० [१२] त्व dळ² dळ 

 
थमां या स्स्र्राांकािी पवरमाणे गॅ्रमसेंमी-¹ सेकां द अशी आहेत आवण थस या सर्मपल-स्स्र्राांकािी 

पवरमाणे-गॅ्रमसेंमी⁻¹ अशी आहेत. गुणाांकाांच्या पवरमाणाांत सारखेपणा येण्यासाठी थस िे मूल्य ಚ या िक्रीय 
िारांिारतेच्या (समीकरण ७) स्िरूपात माांडण्यािा प्रघात आहे आवण थमां ऐिजी पढुील पद िापरण्यािा 
प्रघात आहे : 
 

थमां = २ मं · व [१३] त्व 
 
येरे् मं या गुणकािे पवरमाण िक्रीय िारांिारतेच्या पवरमाणासारखे म्हणजे सेकां द-¹ असे आहे. मं या 
गुणकास मंदत्ि-गुिक असे म्हणतात. समीकरण ७ िरून आपल्याला पुढील समीकरण माांडता येते : 
 

थस = व · ಚ² 
त्व 

 
समीकरण १२ मध्ये थस आवण थमां ऐिजी िरील मूल्ये वनयुक्त केल्यास पुढील समीकरण वमळते. 
 

 d²क्ष + २ मं dक्ष + ಚ² क्ष = ० [१४] dळ² dळ 
 

हे समीकरण सोडविले असता, असे आढळते की, कां पनािरील मांदत्िकारक बलािा पवरणाम 
 या पदाच्या मूल्यािर अिलांबून असतो. (उदाहरणार्थ, वटमोशेंको १९३७ पाहा.) हे मलू्य सत्य 

(मांदत्िकारक बलािी मोठी मूल्ये) असेल, तर पवहल्या विस्र्ापनामुळे कां पन वनमाणि होत नाही. कां पन 
पािण्याऐिजी ठोकळा सािकाशपणे त्याच्या समतोलािस्रे्तील स्र्ानाप्रत परततो. परतण्यािा िगे 
क्रमाक्रमाने कमी होत जाणारा असतो. त्यामुळे मूळ स्र्ानाप्रत पोहोिण्यास लागणारा कालािवध अनांत 
असतो. अणिणरक्ि मंदीकृि अिस्िा ती हीि होय. या उलट  हे मूल्य काल्पवनक (लहान मांदत्ि-
कारक बले) असेल, तर विके्षपकारी बल एकदम काढून घेतल्याने ठोकळा कां प पाितो; परांतु अशा कां पनािा 
वनयतकाल धमां हा त्याच्या स्िाभाविक वनयतकालापेक्षा र्ोडा लहान असतो. हे नेहमीिे उदाहरण आहे. धमां 
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हा वनयतकाल आवण ध हा स्िाभाविक वनयतकाल, याांमध्ये फारि र्ोडा फरक असल्यामुळे, त्याच्याकडे 
दुलथक्ष केले जाईल आवण धमां = ध असे गृहीत धरले जाईल. 
 

कां पनाच्या नेहमीच्या उदाहरणातील काळ आवण विस्र्ापन याांतील सांबांध आकृती १४२ आ मध्ये 
दाखविला आहे. जर अछ आवण अछ₁ ₊  हे कोणत्याही दोन, एका मागोमाग घडणाऱ्या आदोलनाांिे आयाम 
असतील, तर  हे गुणोत्तर स्स्र्रमूल्य असते. 
 

 अछ = ∈ धमं अछ₁ ₊  
 
म्हणजेि— 
 

लघु अछ – लघु  अछ ₁ ₊ = धम ं [१५] 
 
या मूल्यास लघुगिकीय घट म्हणतात. तीमुळे मांदीकरणािी तीव्रता दाखविली जाते. अछ, अछ₁₊   आवण 
ध याांिी मूल्ये ठोकळ्याच्या मुक्त कां पनाांच्या आयामाांिे प्रत्यक्ष मापन करून वमळविता येतात. म्हणून मं िे 
मूल्य पुढील साध्या समीकरणाने प्राप्त होऊ शकते : 
 

मं (सेकां द ⁻¹) = १ लघु अछ [१६] ध अछ₁₊  
 
१५७. बलप्रिृि एकिान कंपने : 
कां पनास कारणीभतू होणाऱ्या पे्ररणेिी, ठराविक कालािधीने पुनरािृत्ती होत असल्यास, तिन्य कां पनाांस 
बलप्रिृत्त कां पने असे म्हणतात. िादळी िाऱ्याांिी स्पांदने आवण स्रू्णा ठोकताना मारलेले ठोके हीं अशा 
प्रकारच्या पे्ररणाांिी उदाहरणे आहेत. बलप्रिृत्त कां पनाांिी महत्त्िािी िैवशष्ट्ये विशद करून साांगण्यासाठी 
आकृती १४३ अ मध्ये दाखविलेला ठोकळा वििारात घेऊ. त्यािे िजन व आहे आवण तो स्स्र्वतस्र्ापक 
आधारािर ठेिलेला आहे. तसेि आपण असे गृहीत धरू की, त्यािर उभ्या वदशते एक वनयतकावलक पे्ररणा 
कारक आहे आवण या पे्ररणेिी तीव्रता पुढील समीकरणाने व्यक्त होते. 
 

भा = भा ₁ ज्या ಚ  ₁ ळ [१] 
 

ळ या समयी ठोकळ्यािे उभ्या वदशतेील विस्र्ापन क्ष असेल, तर डी अलेम्बटथच्या तत्त्िानुसार 
पुढील समीकरण माांडता येईल : 
 

 व · d²क्ष + थसक्ष = भा ₁ज्या ಚ ₁ ळ त्व dळ² 
 

या वठकाणी थस हा स्स्र्वतस्र्ापक आधारािा सर्मपल-स्स्र्राांक आहे. भा₁ ने वनर्ममलेल्या अ₁ या 
विस्र्ापनािे मूल्य समी. १५६ (२) च्या साहाय्याने पुढीलप्रमाणे वमळते : 
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अ ₁ = भा₁ [२] थस 
 
म्हणजेि 
 

भा ₁= अ ₁· थस 
 
आवण 
 

 व · d²क्ष + क्षथस = अ₁ र्सज्या ಚ ₁ ळ [३] त्व dळ² 
 

 
आकृिी १४३ : (अ) ಚ₀ या स्िाभाविक िक्रीय िारांिारतेच्या ि सर्मपलाांच्या आधारािर ठेिलेल्या 

ठोकळ्यािर वनयतकावलक पे्ररणा लािनू अमांदीकृत, बलप्रिृत्त कां पनाांिी वनर्ममती. (आ) िक्रीय िारांिारता-
गुणोत्तर ಚ₁/ಚ₀ आवण बृहदीकरण गुणक याांमधील सांबांध (इ ते उ) िक्रीय िारांिारता-गुणोत्तरािी तीन 

वनरवनराळी मूल्ये घेऊन बलप्रिृत्त कां पनाांिे आलेखिारा वित्रण. 
 
समीकरण १५६ (७) िा आधार घेऊन थसिे मूल्य ठोकळ्याच्या ಚ₀ या स्िाभाविक िक्रीय िारांिारतेच्या 
रूपात वनयुक्त केल्यास उपयुथक्त समीकरण पुढीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

 d²क्ष + ಚ²₀ क्ष = अ ₁ ಚ₀² ज्याಚ  ₁ ळ [४] dळ² 
 
या समीकरणािे उत्तर पुढीलप्रमाणे आहे : 
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क्ष = 
अ₁ ( ज्या ಚ ₁ ळ  –  

ಚ₁ 
ज्या ಚ  ₀ ळ ) [५] १ – ಚ²₁/ಚ₀² ಚ₀ 

 
या समीकरणािरून असे वदसते की, या उदाहरणात ठोकळ्यािे कां पन दोन घटकाांत विभागता येईल. 
त्याांपैकी पवहला असा— 
 

क्ष’ = 
अ₁ ज्या ಚ  ₁ ळ [६ अ] १ – ಚ  ₁ ² / ಚ॰² 

 
हा घटक म्हणजे ಚ₁ या िक्रीय िारांिारतेिे कां पन आहे आवण त्यािा आयाम पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

अ’ = 
अ₁ 

= बृ अ₁ [६ आ] १ – ಚ  ₁ ² / ಚ॰² 
 
येरे्— 
 

बृ = 
१ 

[६ इ] १ – ಚ  ₁ ² /ಚ  ₀ ² 
 
असून त्यास बृहदीकरि गुिक असे म्हणतात. बृ आवण ಚ₁/ಚ॰ हे गुणोत्तर याांतील सांबांध दाखविणारा 
आलेख आकृती १४३ आ मध्ये काढला आहे. ಚ₁/ಚ॰ = १ असताना तदनुिांवगक बृ िे मूल्य अनांत आहे. हे 
अमांदीकृत बलप्रिृत्त कां पनाांिे अनुकंपनाचे लक्षि आहे. कां पनािा दुसरा घटक असा— 
 

क्षʺ = 
अ₁ 

 
ಚ₁ 

ज्या ಚ₀ळ = अ ₁ ब ृ
ಚ₁ 

ज्या ಚ ₀ ळ [७ अ] १ – ಚ₁²/ಚ₀² ಚ॰ ಚ॰ 
 
हे ಚ॰ या िक्रीय िारांिारतेिे मुक्त कां पन आहे आवण त्यािा आयाम पढुीलप्रमाणे आहे. 
 

अʺ = अ ₁ ब ृ
ಚ₁ 

[७ आ] 
ಚ₀ 

 
या दोहोंिे फलरूप असणाऱ्या कां पनािे स्िरूप दाखविण्यासाठी आकृती १४३ इ मधील आलेख 

काढलेले आहेत. ज्यािी स्िाभाविक िक्रीय िारांिारता पे्ररणेच्या िक्रीय िारांिारतेच्या दुप्पट आहे, अशा 
सर्मपलावधवष्ठत ठोकळ्यािी कां पने तेरे् दाखविली आहेत. पे्ररणेिा वनयतकाल ध ₁ = २π / ಚ₁ असा आहे. भा 
हे स्पांदनयुक्त विके्षपकारी बल स्र्ैवतक रीत्या कारक झाले असते, तर जीं कां पने वनमाण झाली असती, तीं 
आकृतीत बारीक तुटक रेिेने व्यक्त केली आहेत. परांतु हे बल गवतमान असल्यामुळे ठोकळ्यािे प्रत्यक्षातील 
कां पन वनराळे असते. उगमकबदूपासून ध₁ अांतरापयंत काढलेल्या दोन ठळक, तुटक रेिाांनी प्रत्यक्षातील 
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कां पनािे घटक दाखविले आहेत आवण ध₁ अांतरानांतरिा सलग आलेख प्रत्यक्षातील एकूण फलरूप कां पन 
दाखवितो. 
 

फलरूप कां पनाांच्या आयामािर ಚ₁/ಚ₀ या गुणोत्तरािा जो प्रभाि पडतो त्यािा समीकरण ५ च्या 
अनुरोधाने मागोिा घेतला असता, पुढील वनष्ट्किथ वनघतात. पे्ररणेच्या िारांिारतेिे ಚ₁ हे मूल्य जसजसे 
ठोकळ्याच्या ಚ₀ या स्िाभाविक िारांिारतेच्या मूल्याजिळ येऊ लागते, तशी कां पनाांिी िक्रीय िारांिारता ಚ₁ 
होते आवण आयाम मात्र बदलत राहतो. आकृती १४३ ई पाहा. या घटनेस णिस्पंद-कंपन असे म्हणतात. ಚ ₁ 
= ಚ₀ या पवरस्स्र्तीत विस्पांद-कां पनाांिा वनयतकाल अनांत होतो. पवरणामी आकृती १४३ उ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे आयाम काळाच्या सरळ प्रमाणात िाढति राहातो आवण अनांत मूल्याप्रत जाऊ लागतो. ही 
अनुकां पनािी घटना आहे. ठोकळा कां पनाच्या टोकाला आला की, अगदी त्याि क्षणी प्रत्येक िळेी 
ठोकळ्यािर प्रत्येक निी पे्ररणा कारक व्हािी, ही पवरस्स्र्ती अनुकां पनास कारणीभतू होते. म्हणजेि अशा 
प्रकारे पाठोपाठ येणाऱ्या पे्ररणाांिा पवरणाम सांकलनात्मक असतो. 
 

समीकरण ५ िरून आणखी काही गोष्टी स्पष्ट होतात. ಚ₁/ಚ₀ या गुणोत्तरािे मूल्य जर अगदी 
लहान असेल, म्हणजेि िस्तूिी ककिा व्यूहािी स्िाभाविक िारांिारता, पे्ररणेच्या िारांिारतेच्या मानाने फार 
मोठी असेल, तर बृहदीकरणाच्या अांकािे मूल्य एक असते आवण अशा व्यूहािे कां पन पे्ररणेच्या कां पनासारखे 
असते. याउलट, ಚ₁/ಚ₀ िे मूल्य फारि मोठे असेल, तर बृहदीकरणाच्या अांकािे मलू्य जिळ जिळ शनू्य 
असते. तेव्हा अशा पे्ररणेमुळे उत्पन्न होणाऱ्या कां पनािी िक्रीय िारांिारता ಚ₀ असते आवण त्यािा अ ₁ ಚ₀/ಚ₁ 
हा आयाम फार लहान असतो. 
 

तसेि ಚ₁/ಚ₀ ह्या गुणोत्तरािे मूल्य एकाहून लहान असेल, तेव्हा बृहदीकरणािा गुणक बृ 
(समीकरण ६ इ) धन असतो आवण ते एकाहून अवधक असेल, तर तो ऋण असतो. ಚ₁/ಟ ₀ = १ या 
वठकाणी आकस्स्मक रीत्या होणाऱ्या या फरकािा प्राकृवतक अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे. ಚ₁/ಚ₀ िे मूल्य 
एकापेक्षा लहान असताना पे्ररणा आवण समीकरण ६ ने व्यक्त होणारे बलप्रिृत्त कां पन हीं दोन्ही एककावलक 
असतात. ಚ₁/ಚ₀ िे मूल्य एकाहून अवधक असल्यास प्रिृत्त कां पनापेक्षा पे्ररणा अध्या वनयतकालाने आधी 
येते. प्रिृत्त कां पनातील या विलां बाला दिािंर असे म्हणतात. 
 

अशा कां पनािी दोन्ही घटक-कां पने साधी एकतान कां पने असल्यामुळे, प्रत्येक कां पन भ्रमण 
करणाऱ्या सवदशाच्या मुक्त अग्रािी जी हालिाल होते वतच्या उभ्या घटकाने व्यक्त करता येईल (आकृती 
१४१ इ). एखाद्या कां पनाच्या बाबतीत हे दोन घटक एककावलक नसतील, तर त्या घटकाांना अनुिांवगक 
असणाऱ्या ि भ्रमण करणाऱ्या सवदशाांमध्ये एक कोन वनमाण झाला पावहजे. या कोनास दिा-कोन असे 
म्हणतात. अध्या वनयतकालाइतक्या दशाांतरासाठी π इतका दशाकोन आिश्यक असतो. बलप्रिृत्त कां पन 
अमांदीकृत असेल, तेव्हा त्याच्या दोन घटकाांतील दशाांतर एक तर शून्य तरी असते (ಚ₁/ಚ ₀ < १) ककिा 
अध्या वनयतकालाइतके तरी असते (ಚ₁/ಚ ₀ > १). त्यामुळे ಚ₁/ಚ₀ िे मूल्य एकाहून अवधक झाले असता, 
दशाकोनाच्या मूल्यामध्ये शून्य ते π इतकी आकस्स्मक िाढ अवभपे्रत असते. बलप्रिृत्त कां पन मांदीकृत असेल, 
तेव्हा दशाकोन शून्यापासून सािकाशपणे π पयंत िाढत जातो (खाली पाहा). 
 

वनयतकावलक पे्ररणेमुळे सर्मपलशय्येिर येणारा महत्तम उभा दाब पढुीलप्रमाणे असतो : 



 

अनुक्रमणिका 

दा’अ = अमहत्तमथस 
 
येरे् अमहत्तम हा बलप्रिृत्त कां पनाांिा महत्तम आयाम आहे. आकृती १४३ इ िरून हे स्पष्ट होईल की, अमहत्तम िे 
मूल्य अ’ + अʺ हून अवधक असणार नाही. म्हणून 
 

दा’अ ⪙ दाअ = (अ’ + अʺ) थस 
 
दाअ ही दा’अच्या महत्तम मूल्यािी मयादा ठरते. पुढील गवणतामध्ये दा’अ = दाअ असे गृहीत धरले जाईल. 
अ’ आवण अʺ िी मूल्ये अनुक्रमे समीकरण ६ आ आवण ७ आ याांनी वदली जातात. हीं मूल्ये िरील 
समीकरणात वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरण प्राप्त होते : 
 

दाअ = ± बृअ ₁(१ + ಚ₁/ಚ₀) थस 
 
अ ₁= भा₁/थस आहे (समीकरण २), तेव्हा हेि समीकरण असेही माांडता येईल : 
 

दाअ = ± भा ₁ब ृ ( १ + 
ಚ₁ ) = ± भा₁ 

१ 
[८] 

ಚ₀ १ – ಚ₁/ಚ₀ 
 

येरे् नेहमीप्रमाणे ब ृहा बृहदीकरण गुणक आहे (समीकरण ६ इ) आवण  हे पे्ररणेिी िक्रीय िारांिारता 
आवण ठोकळ्यािी स्िाभाविक िारांिारता याांतील गुणोत्तर आहे. दाअ या बलाने सर्मपल-शय्येिर येणारा 
पे्ररणाजन्य महत्तम दाब व्यक्त केला जातो. त्यामुळे सर्मपल-शय्येिरील एकूण उभ्या दाबाच्या दोन मयादा 
पुढीलप्रमाणे ठरतात : 
 

व + दाअ आवण व – दाअ 
 
समीकरण ८ िरून असे वदसते की, हीं दोन टोकािी मलू्ये केिळ भा₁ या विके्षपकारी बलािरि अिलांबनू 

नसून  या गुणोत्तरािरही अिलांबून असतात. 
 

ठोकळा जर मांदीकरण पात्राशी जोडलेला असेल (आकृती १४२ अ पाहा), तर त्यािरील कारक 

बले म्हणजे विके्षपकारी बल भा (समीकरण १), जडत्िजन्य बल  आवण सर्मपल-शय्येिी प्रवतवक्रया क्ष 
थस इतकीि नसून— 
 

दामां = थमां 
dक्ष १५६ (११) dळ 

 
हे मांदत्िकारी बलही त्यािर कारक असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

थमां = २ मं व १५६ (१३) त्व 
 
असल्यामुळे, 
 

दामां = २ मं · व · dक्ष  त्व dळ 
 
असेही वलवहता येईल. या वठकाणी मं (सेकां द⁻¹) हा मांदत्िगुणक आहे. समीकरण ३ मध्ये डाव्या बाजूस 
असणाऱ्या बलाांमध्ये दामां हे बल वमळविले पावहजे. तसे करून पढुील समीकरण प्राप्त होते. 
 

 व · d²क्ष + २ मं · ि · dक्ष + क्ष·थस = अ ₁· थस ज्या ಚ₁ ळ त्व dळ² त्ि dळ 
 
थस िे मूल्य समीकरण १५६ (७) च्या साहाय्याने ठोकळ्याच्या ಚ₀ या स्िाभाविक, िक्रीय िारांिारतेच्या 
स्िरूपात माांडल्यास आपल्याला पुढील समीकरण वमळते : 
 

 d²क्ष + २ मं dक्ष + ಚ₀² क्ष = अ ₁ ಚ₀² ज्या ಚ₁ ळ [९] dळ² dळ 
 

समीकरण ४ ने व्यक्त केलेल्या कां पनाप्रमाणेि िरील कलन समीकरणाने व्यक्त होणारे कां पनही 
दोन घटकाांिे बनलेले असते. एक मुक्त कां पनािा आवण दुसरा प्रिृत्त कां पनािा. तर्ावप मांदीकरणािी वक्रया 
घडत असेल, तर मांदत्िकारी बलामुळे मुक्त कां पने त्िवरत लोप पाितात. त्यामुळे पढेु वदलेला प्रिृत्त घटक 
म्हणजेि एकूण कां पन असे मानून मुक्त घटकाकडे दुलथक्ष करण्यािी प्रर्ा आहे. 
 

 

[१०] 

 
या समीकरणात पुढील पदे वनयुक्त केल्यास समीकरण ११ इ वमळते : 
 

 
[११ अ] 

 
आवण 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ದ = चापस्प 
२ ಚ ₁ मं 

[११ आ] 
ಚ²₀ – ಚ²₁ 

 
क्ष = अ ₁ बृ ₁ · ज्या (ಚ₁ ळ – ದ) [११ इ] 

 
ज्यािी िारांिारता पे्ररणेच्या िारांिारतेइतकी आहे, अशा एकतान कां पनािे हे समीकरण आहे. बृ₁ हे 

पद म्हणजे बृहदीकरणािा गुणक आहे. बलप्रिृत्त कां पन पे्ररणेच्या मागे पडते आवण या विलां बािी महत्ता ದ 
या दशाकोनाने ठरविली जाते (समीकरण ११ आ), बलप्रिृत्त कां पनािा आयाम पुढीलप्रमाणे असतो : 
 

 

[१2] 

 
म्हणून सर्मपल-शय्येिर पडणारा पे्ररणाजन्य महत्तम दाब पढुीलप्रमाणे असतो : 
 

दाअ = थस अ = थस अ₁बृ ₁= भा ₁बृ₁ [१३] 
 
या वठकाणी बृ₁ हा मांदीकृत, बलप्रिृत्त कां पनाांच्या बाबतीतील (समीकरण ११ अ) बृहदीकरणािा गुणक 
आहे. 
 

अ हा आयाम (समीकरण १२) पुढील समीकरणािी पूतथता झाल्यास महत्तम असता : 
 

 
 
हे अनुकां पनािे लक्षण आहे. समीकरण १२ मध्ये हे मूल्य वनयुक्त करून अनुकां पनाच्या अिस्रे्तील 
आयामािे मूल्य पुढीलप्रमाणे येते : 

 

 
 

बृ ₁ (समीकरण ११ अ) आवण  हे गुणोत्तर याांतील सांबांध दाखविणारे आलेख काढल्यास, ते 
आकृती १४४ अ मधील  आवण ०·५ हीं दोन मूल्ये घेऊन काढलेल्या आलेखाप्रमाणे असतात. या 

आकृतीिरून असे वदसून येईल की, अनुकां पनाच्या िळेी  िे मूल्य एकाच्या अगदी जिळ असते. 
अनुकां पनािी िक्रीय िारांिारता ಚ₁अनु = ಚ₀ इतकी असते असे गृहीत धरून अनुकां पनाच्या लक्षणाला 
सोईस्कर रूप देण्यािी प्रर्ा आहे; म्हणजेि— 
 



 

अनुक्रमणिका 

ಚ₁अनु = ಚ₀ [१४] 
 

 
आकृिी १४४ : ಚ₀ या स्िाभाविक, िक्रीय िारांिारतेच्या ि सर्मपलाांच्या आधारािर ठेिलेल्या ठोकळ्यािी 
मांदीकृत, प्रिृत्त कां पने. (अ आवण इ) मांदत्ि–गुणकािी तीन वनरवनराळी मूल्ये घेतली असता, वमळणारे 
बृहदीकरण–गुणक तसेि दशाकोन आवण ಚ₁/ಚ₀ हे िक्रीय िारांिारता–गुणोत्तर याांमधील सांबांध (आ) 

भ्रमण पािणाऱ्या अ ₁ ब₁ृ या सवदशािारा ठोकळ्याच्या कां पनािे वित्रण. 
 

पुढील समीकरणािा अिलांब करून आयामािे अमहत्तम मूल्य ठरविल्यास, फारशी िकू होत नाही : 
 

अमहत्तम = अ ₁· ಚ₀ [१५] 
२ मं 

 
ळ या कोणत्याही समयी वनयतकावलक विके्षपकारी बल भा (समीकरण १) पुढीलप्रमाणे असते : 

 
भा = भा ₁ज्या ಚ ₁ळ = अ ₁थस ज्या ಚ₁ ळ 

 
सर्मपल-शय्येिर दुसरे कोणतेही बल कारक नसेल, तर ळ समयी उभे विस्र्ापन पुढीलप्रमाणे असते : 
 

य = भा = अ ₁ ज्या ಚ₁ ळ थस 
 
ठोकळ्यािी प्रत्यक्षातील विस्र्ापने खाली वदलेल्या समीकरण ११ इ िरून वमळतात. 
 

क्ष = अ ₁ बृ ₁ ज्या ₁ (ಚ₁ ळ – ದ) 
 



 

अनुक्रमणिका 

ಚ₁ या िक्रीय िारांिारतेने भ्रमण पािणाऱ्या ि अनुक्रमे अ₁ आवण अ ₁ बृ₁ इतकी लाांबी असणाऱ्या 
दोन सांवदशाांच्या गवतमान टोकाांच्या विस्र्ापनाांच्या उभ्या घटकाांिी मूल्ये आवण उपयुथक्त विस्र्ापने 
सारखीि असतात. आकृती १४४ आ पाहा. या दोन सवदशाांतील कोन म्हणजे दशाकोन ದ होय. ळ या 
कोणत्याही समयी य आवण क्ष हीं अांतरे आवण अ₁ आवण अ ₁ बृ₁ या सवदशाांच्या गवतमान टोकाांिी 
भ्रमणकें द्रातून जाणाऱ्या आडव्या अक्षापासून मोजलेली उभी अांतरे अनुक्रमे सारखीि असतात. दशाकोन ದ 

(समीकरण ११ आ) आवण  याांतील सांबांधाांिे आलेख आकृती १४४ इ मध्ये काढले आहेत. त्यासाठी २ 
मं/ಚ ₀ = ०·२ आवण ०·५ ही मूल्ये गृहीत धरली आहेत. मं = ० (अमांदीकृत कां पने) असल्यास, वमळणारा 
आलेख िक्र रेिेऐिजी उभा सरळ रेिात्मक असतो (आकृतीतील मं = ० या विन्हाने दशथविलेला). 
अमांदीकृत अशा बलप्रिृत्त कां पनाांच्या बाबतीत ಚ₀/ಚ ₁ = १ झाले असता, दशाकोनाच्या मूल्याांत होणारी ० ते 
π ही आकस्स्मक िाढ या रेिेने दाखविली जाते. 
 
१५८. णनम्नस्िराच्या गणिमान प्रणिणक्रयेचा गुिाकं : 
थस हा सर्मपलस्स्र्राांक आवण सर्मपलशय्येिा (आकृती १४१ अ) प्रवन हा वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया-गुणाांक 
याांमधील सांबांध पढुील सोप्या समीकरणाने व्यक्त होतो, हे पवरस्च्छद १५६ मध्ये दाखविले होते. 
 

थस = आप्रवन 
 
म्हणजेि— 
 

प्रवन = थस / आ [१] 
 
येरे् आ म्हणजे ठोकळ्याच्या तळािे के्षत्र आहे. वनम्नस्तर प्रवतवक्रया वसद्धान्तानुसार (प्रकरण १६) आकृती 
१४१ अ मधील सर्मपलशय्या म्हणजे िास्तिातील मृवत्तकाधारािे एक याांवत्रक प्रतीक आहे. प्रत्यक्षाशी तुलना 
करता, या दोहोंत पूणार्ाने साम्य नाही, हे वदसेल; कारण समप्रमाण सर्मपलशय्येच्या बाबतीतील प्रवन िे 
मूल्य भावरत के्षत्राच्या आकारमानािर अिलांबून नसते, परांतु मृवत्तकाधाराच्या बाबतीत मात्र ते भावरत के्षत्रािे 
आकारमान आवण अन्य अनेक गोष्टींिर अिलांबून असते आवण त्यात पुनः या गोष्टी मृवत्तकेच्या 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िगुणािर अिलांबून नसतात (पवरच्छेद १२४ पाहा). 
 

तर्ावप हा वसद्धाांत प्रर्म माांडला गेला, त्यािळेी साधारणपणे अशी समजूत होती की, प्रवन िे 
(समीकरण १) मूल्य केिळ वििवक्षत सर्मपलशय्येच्या बाबतीति नव्हे, तर वििवक्षत मृवत्तकेच्या बाबतीतही 
स्स्र्र असते. अर्ाति प्रवन िे मूल्य ज्ञात असेल, तर पायािे अिसीदनही ठरविता येईल अशी समजूत होती. 
त्यामुळे समीकरण १ मधील साधा, सोपा सैद्धाांवतक सांबांध बघता, कां पनप्रयोग करून मृवत्तकेिा प्रवन हा 
वनम्नस्तरप्रवतवक्रया–गुणाांक ठरविता येईल, अशी कल्पना सुिली. असा प्रयोग एक जाड पोलादी पाट 
मातीच्या पृष्ठभागािर ठेिनू, त्याला बदलत्या िारांिारतेिी पे्ररणा लािनू आवण तीमुळे वनमाण होणाऱ्या 
बलप्रिृत्त कां पनाांिा आयाम मोजून करता येतो. हा पाट आवण पे्ररणेिे उगमस्र्ान या दोहोंिे वमळून 
कां पनयांत्र ककिा कां पक तयार होतो. पे्ररणेिी िारांिारता फ आवण कां पकािी स्िाभाविक िारांिारता फ₀ या 
सममूल्य असतील, तर कां पकािा आयाम महत्तम असतो, हे पवरच्छेद १५७ मध्ये दाखविले आहेि. 
समीकरण १५६ (१०) िरून आपल्याला पढुील समीकरणे माांडता येतात : 



 

अनुक्रमणिका 

 
[२] 

 
म्हणजेि 
 

थस = ४ π² फ₀² व  त्व 
 

प्रवन = थस = ४ π² · फ₀² · व  आ आ त्व 
 
या वठकाणी आ म्हणजे कां पकाच्या तळािे के्षत्रफळ आहे आवण व हे कां प पािणाऱ्या व्यहूािे िजन आहे. 
 

समीकरण २ मधील व हे िजन म्हणजेि कां पकािे िजन व ₁ – जे ज्ञात आहे – आवण एकां दर 
व्यूहाच्या कां पनात सहभागी होणाऱ्या मवृत्तकाराशीिे िजन िमृ –जे ज्ञात नाही –याांिी बेरीज असते. म्हणनू 
िरील समीकरण आपल्याला पुढीलप्रमाणे वलवहता येईल : 
 

प्रवन = ४ π² · फ₀² व ₁+ वमृ [३] आ त्व 
 
वमृ हे अज्ञात िजन ठरविण्यािी प्रायोवगक पद्धत खाली िर्मणली आहे. 
 

कां प पािणाऱ्या मृवत्तकेिे वमृ हे िजन, ताठ स्िरूपाच्या कां पन-यांत्राच्या िजनािाि एक भाग आहे 
आवण स्स्र्वतस्र्ापक प्रत्यानयनाच्या बलाांिे जे अवधष्ठान आहे, त्यास िजन नाही, हे मनाशी गृहीत धरून 
समीकरण ३ माांडले आहे. प्रत्यक्षात या सांिािे ितथन, व₁ िजन (कां पनयांत्रािे िजन) असलेली एक ताठ 
िस्तु िमृ िजनाच्या सर्मपलाांिर ठेिलेली असािी, त्याप्रमाणे असते. कां पक आवण आधारमृवत्तका याांमधील 
वक्रयाप्रवतवक्रयाांिे अवधक अिूक ज्ञान वमळिाियािे असेल, तर कां पकाच्या तळाखाली असलेल्या मृवत्तकेिर 
कारक होणारी िास्तुबले वििारात घेणे आिश्यक असते. हे कायथ ई. रैसनेरने (१९३६) साध्य केले. 
त्यासाठी त्याने असे सुकरतादायी गृहीत स्िीकारले की, कां पकाखाली समतल पृष्ठािा अपारप्राय राशी 
असून तो स्स्र्वतस्र्ापक ि समदैवशक आहे. तर्ावप या विश्लेिणािी फवलते कां पनयांत्रसावधत अन्ििेणात 
लागू करण्यािा प्रयत्न अद्याप झालेला नाही. 
 

प्रयोगातील फवलताांिा अन्ियार्थ लािताना ज्या शास्त्रीय कल्पना आधारभतू मानल्या होत्या, त्याांत 
विसांगती असूनही कां पनयांत्राच्या साहाय्याने केलेल्या मृवत्तकाांच्या अन्ििेणातून विशिे व्यािहावरक 
महत्त्िाच्या अनेक गोष्टी दृष्टोत्पत्तीस आल्या. आजतागायत प्राप्त झालेल्या फवलताांिा साराांश पुढे वदला 
आहे. 
 

वििवक्षत िजन आवण तळके्षत्र असलेल्या कां पकािी स्िाभाविक िारांिारता आवण वनम्नस्तरािे 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ याांिा प्रत्यक्ष सांबांध असतो. वनम्नस्तर वजतका अवधक दृढ आवण म्हणनू 



 

अनुक्रमणिका 

कमी दमनीय, वततके सर्मपलस्स्र्राांकािे मूल्य अवधक असते. म्हणून िाळसर मृवत्तकाांत केलेल्या 
मनुष्ट्यवनर्ममत भरणाांच्या तौलवनक दृढतेिे प्रमाण ठरविण्यासाठी कां पकाांिा उपयोग करणे शक्य होते आवण 
तसा उपयोग यशस्िीपणे केलेलाही आहे. अशासारख्याि कारणाांस्ति कां पकािी स्िाभाविक िारांिारता 
आवण वजला बाांधकामाांतील सािथवत्रक अनुभिाच्या आधारे िाळसर वनम्नस्तरािी अनुजे्ञय भारधारणक्षमता 
म्हणतात, या दोहोंमध्ये वनवित असा सांबांध आहे. लोरेंझच्या (१९३४) सांशोधनातून घेतलेल्या पुढील 
मावहतीिरून हा सांबांध स्पष्ट होईल. 
 

मृवत्तकाप्रकार िारांिारता फ : 
सेकां द⁻¹ 

अनुजे्ञय भारधारणक्षमता : 
टन/िौ. फूट 

अदृढ भरण १९·१ १ 
दगडी कोळशाच्या वनखाऱ्याांिा दृढ भराि २१·३ १·५ 
मध्यम प्रकारिी बरीि दृढ अशी िाळू २४·१ ३ 
वमश्रकयुक्त अवत दृढ िाळू २६·७ ४·५ 
दृढ, भरड िाळू २८·१ ४·५ 
िुन्यािा दगड ३० — 
कठीण िालुकाश्म ३४ — 
 
िरील कोष्टकातील स्िाभाविक िारांिारतेिी मूल्ये वमळविण्यासाठी जो कां पक िापरला होता त्यािे िजन 
६००० पौंड ि तळके्षत्र ११ िौ. फूट होते. भकूां पविियक अवभलेखाांच्या आधारे असे म्हणता येते की, वनवित 
सीमा असणाऱ्या प्रत्येक मृवत्तकाराशीिी स्ितःिी अशी एक स्िाभाविक िारांिारता असते. तर्ावप ही 
िारांिारता आवण अशा राशीच्या पृष्ठभागािर कां पन-प्रयोग करून प्राप्त झालेली स्िाभाविक िारांिारता या 
एक नसतात (रॅम्सपेक १९३८). 
 

या कोष्टकाच्या बाबतीत हे स्पष्ट केले पावहजे की, िारांिारता आवण अनुजे्ञय 
भारधारणक्षमता हीं दोन्ही मलू्ये त्या त्या सिथसामान्य िैवशष्ट्याांच्या पुरतीि लागू आहेत. वििवक्षत 
अिसीदनाच्या बाबतीत तीं लाग ू करता येणार नाहीत. कारण वििवक्षत एकाांक मूल्यािा भार 
िाहणाऱ्या के्षत्रािे अिसीदन वनम्नस्तराच्या प्राकृवतक गुणधमाव्यवतवरक्त इतर अनेक गोष्टींिर 
अिलांबून असते (पवरच्छेद १४२ पाहा). 

 
समीकरण ३ च्या साहाय्याने प्राप्त होणारी प्रवन िी मलू्ये, त्याि के्षत्रािर केलेल्या स्स्र्रभार प्रयोगात 

प्राप्त होणाऱ्या मूल्याांपेक्षा बऱ्याि प्रमाणात मोठी असतात, असे सातत्याने आढळून आले आहे. या 
कारणास्ति कां पनप्रयोगाच्या साहाय्याने वनवित केलेले, एकाांक भार आवण अिसीदन याांतील गुणोत्तर 
वनराळ्या अक्षराने दाखविले जाईल, जसे : 
 

गवन = थस [४] आ 
 
गवन म्हणजे णनम्नस्िराच्या गणिमान प्रणिणक्रयेचा गुिाकं होय. हे मूल्य म्हणजे प्रवन या वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया-
गुणाांकासारखा (समीकरण १२४ (१)) गवतमान पवरस्स्र्तीतील एक अांक आहे असे म्हणता येईल. उभ्या 



 

अनुक्रमणिका 

दाबामधील Δ द या बदलामुळे वनमाण होणारे अिसीदन Δ न गवणतवसद्ध करण्यासाठी समी॰ १२४ (१) िा 
उपयोग कराियािा झाल्यास Δ द च्या फक्त धनमूल्याांिे िळेीि ते लागू पडते. कारण या समीकरणातील 
न या अिसीदनामध्ये प्रत्यािती आवण स्र्ायी अशा दोन्ही प्रकाराांिे अिसीदन समाविष्ट आहे. याउलट, 
समीकरण ४ हे दाबातील िाढ आवण घट अशा दोन्ही प्रकाराांत लागू पडते. 
 

भावरत के्षत्राच्या आकारमानािा आवण अन्य गोष्टींिा वनम्नस्तराच्या गवतमान प्रवतवक्रया-
गुणाांकािर जो प्रभाि पडतो त्यािी मावहती अद्यापही तशी अपुरीि आहे. लॉरेंझच्या (१९३४) मते 
िाळूच्या बाबतीत भावरत के्षत्राच्या आकारमानािा गवन च्या मूल्यािरील प्रभाि दुलथ वक्षण्यासारखा 
असतो. याउलट, दृढ अशा विक्कण वमवश्रत जाड िाळूिर के्षत्रात केलेल्या प्रयोगाांिी फवलते 
सीसमॉसमधील (काळ अवनवित) आकृती १० मध्ये दाखविली आहेत; तीं बघता भावरत के्षत्र ०·२५ 
पासून १ िौ. मीटरपयंत िाढविले असता, गवन िे मूल्य िाढत जाते असे वदसते. भारािे एकाांक 
के्षत्रस्र् मूल्य ०·६ वक.गॅ्र./सेंमी.² असताना ते १५ पासून २३ वक.गॅ्र./सेंमी.³ पयंत आवण भारािे 
एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य १·५ वकगॅ्र./सेंमी.² असताना २७ पासून ३४ वकगॅ्र./सेंमी.³ पयंत िाढते. या 
आकड्याांिा अर्थ असाही आहे की, भारािे एकाांक मलू्य िाढते, तसा गवन िाढतो; परांतु प्रवन हा 
स्र्ैवतक वनम्रस्तर-प्रवतवक्रया-गुणाांक सामान्यतः अशा पवरस्स्र्तीत कमी होत जातो. लॉरेंझप्रणीत 
(१९३४) आकृती ५ िरून असे वदसते की, िाळूच्या बाबतीतील गवन िे मूल्यही भाराच्या एकाांक 
के्षत्रस्र् मूल्यात िाढ झाली, तर घटत जाते. 

 
कां पनयांत्राने मृवत्तकेत सांक्रवमत केलेल्या पे्ररणाांिी िारांिारता िाढली, तर त्याच्या तळािे अिसीदन 

िाढत जाते. मृवत्तका + कां पक या सांघाच्या फ₀ या स्िाभाविक िारांिारतेच्या सुमारे ½ ककिा  ⅔पेक्षा फ₁ या 
िारांिारतेिे मूल्य िाढताि हे अिसीदन त्िरेने िाढू लागते. पे्ररणेच्या िारांिारतेिे मूल्य फ₀ मूल्याप्रत जाऊ 
लागते तेव्हा होणारे कां पनयांत्राच्या तळािे अिसीदन, तेिढेि िजन स्स्र्र अिस्रे्त असताना होणाऱ्या 
अिसीदनापेक्षाां वकतीतरी पटीने अवधक असते. िारांिारतेच्या ज्या मूल्याांच्या िळेी पे्ररणाजन्य अिसीदन 
अवतवरक्त प्रमाणात होऊ लागते तीं मूल्ये म्हणजे लक्ष्मण-कक्षा होय. या लक्ष्मण-कके्षत सुमारे ०·५ फ₀ 
आवण १·५ फ₀ या दोन मयादाांतील िारांिारता-मूल्ये समाविष्ट होतात आवण या मयादा कां पकाच्या 
आकारमानािर फारशा अिलांबून नसाव्यात असे वदसते. म्हणून िालुकेिर ठेिलेल्या पायािी िारांिारता, 
त्याि िालुकेिर कायथ करणाऱ्या कां पकाच्या िारांिारतेच्या लक्ष्मण-कके्षत पडणारी असेल, तर अवतवरक्त 
अिसीदन होईल, अशी अपेक्षा करता येते. अर्ाति िालुकास्तरािर शीघ्र िक्रगतीने वफरणारी यांते्र 
ठेिाियािी असतील तेव्हा त्याांच्या पायाांिे पूिथकल्प करताना, िारांिारता आवण अिसीदन याांतील सांबांधािे 
ज्ञान, हा एक आिश्यक घटक ठरतो. हेि ज्ञान िालुकाभराि कृवत्रम रीत्या दृढ करण्यासाठी िापराियाच्या 
मोठ्या यांत्राच्या विकासासाठीही साहाय्यक ठरले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृिी १४५ : (अ) डेगेबो कां पनयांत्रामागील तत्त्ि स्पष्ट करणारी रेखाकृती (आ ते ई) आयाम, कायथिगे 

आवण अिसीदन याांिर पडणारा िारांिारता-गुणोत्तरािा प्रभाि. 
 

उपरोक्त सांशोधन बहुताांशी १९३० पासून ‘डेगेबो ’या सांस्रे्ने केले आहे. याि सांस्रे्ने या 
पद्धतीस आिश्यक ते सैद्धाांवतक कायथही केले आहे (डेगेबो १९३३). या प्रायोवगक फवलताांिे िृत्ताांत 
सुलभपणे उपलबध नाहीत आवण त्याांतील फारि र्ोडे इांस्ग्लश भािेत प्रकावशत झाले आहेत. 
उपयुथक्त पद्धतीविियीिे शास्त्र आवण व्यिहार याांिे खाली वदलेले समालोिन सांपूणथतया ‘डेगेबो’च्या 
प्रकाशनाांिरि आधावरत आहे. 

 
‘डेगेबो’ने विकवसत केलेल्या कां पन-यांत्रात दोन समान िजनाांच्या (Δ ि) िारे 

वनयतकावलक पे्ररणा वनमाण केल्या जातात. हीं दोन िजने समाांतर अक्षाांभोिती विरुद्ध वदशाांत 
भ्रमण करतात आवण त्याांिी िक्रगती अशी असते की, त्याांिा सांयुक्त गुरुत्िमध्य एका उभ्या रेिेिर 
िरखाली व्हािा. आकृती १४५ अ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे या उभ्या हालिालीच्या सीमा अ आवण ब 
या आहेत. या दोन िजनाांिी प्रत्येक एकाांक कालात होणारी भ्रमणे ककिा फेरे (फ₁) बऱ्याि मोठ्या 
कके्षत कमी-अवधक करता येतील, अशी व्यिस्र्ाही या यांत्रात असते. समीकरण १५६ (१०) च्या 
आधारे या िजनाांनी वनर्ममलेल्या वनयतकावलक पे्ररणाांिी िक्रीय िारांिारता पुढीलप्रमाणे माांडता 
येईल : 

 
ಚ ₁ = र π फ₁ [५] 

 
आवण त्याांिा वनयतकाल पढुीलप्रमाणे असेल : 

 

ध = 
१ 

= 
२ π 

[६] फ₁ ಚ₁ 



 

अनुक्रमणिका 

वफरणाऱ्या प्रत्येक िजनािर कारक असणारे कें द्रोत्सारी बल पुढीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

 १ भा ₁ = Δ व त्र ಚ₁² २ त्व 
 

येरे् त्व म्हणजे गुरुत्िाकिथणािा प्रिगे आवण त्र म्हणजे िजनािे विकें द्रत्ि आहे. फेऱ्याांिी सांख्या 
तीि ठेिनू िक्राकार वफरणाऱ्या िजनाांिे त्र हे विकें द्रत्ि बदलले असता, भा₁ या बलािे मूल्य 
बदलता येते. दोन्ही िजने एकाि िळेी, परांतु उलया वदशनेे वफरत असल्यामुळे कें द्रोत्सारी 
बलाांिे आडि ेघटक एकमेकाांस छेद देतात आवण उभे घटक म्हणजे वनयतकावलक विके्षपकारी 
बल ठरते. त्यािी महत्ता पढुील समीकरणाने व्यक्त करता येते. 

 

भा = भा ₁ ज्या ಚ ₁ ळ = २ Δ व · त्र ಚ₁² ज्या ಚ ₁ ळ = थ · ಚ₁² ज्या ಚ ₁ ळ [७ अ] त्व 
 

येरे् 
 

थ = २ Δ व त्र [७ आ] त्व 
 

हा एक स्स्र्राांक असून, तो कां पनयांत्रािी रिना आवण भाराांिे विकें द्रत्ि याांिर अिलांबून असतो. 
िक्रगतीने वफरणारी हीं िजने एका अिजड पाटािर (के्षत्रफळ आ) बसविलेली असतात. पाट 
आवण त्यािर बसविलेली यांत्रसामग्री याांिे एकूण िजन व₁ आहे. भा (समीकरण ७ अ) हे स्पांदन 
पािणारे बल उभ्या वदशते मांदीकृत प्रिृत्त कां पन वनमाण करते. हे कां पन केिळ कां पनयांत्राति नव्हे, 
तर त्याच्या तळालगतच्या मृवत्तकेतही वनमाण होते. सर्मपल-स्स्र्राांकाच्या व्याख्येनुसार या 
प्रवक्रयेच्या, १५७ (९) या कलनसमीकरणामधील थस हा सर्मपल-स्स्र्राांक म्हणजे एखाद्या कां प 
पािणाऱ्या सांिािा गुरुत्िमध्य कां पनाच्या वदशते, प्रत्यािती एकाांक विस्र्ापन वनमाण करण्यास 
आिश्यक असलेले बल होय. वनम्नस्तराच्या पृष्ठभागािे प्रत्यािती एकाांक अिसीदन होण्यास 
आिश्यक असणाऱ्या भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य म्हणजे वनम्नस्तराच्या गवतमान प्रवतवक्रयेिा 
गुणाांक गवन होय. म्हणून आ के्षत्र व्यापणाऱ्या पाटािरील कां पनयांत्रािा सर्मपलस्स्र्राांक पुढीलप्रमाणे 
माांडता येईल : 

 
थस = गवनआ 

 
परांतु त्यासाठी कां प पािणाऱ्या सांिाच्या गुरुत्िमध्यािे उभे विस्र्ापन आवण पाटािे विस्र्ापन हीं 
दोन्ही सारखीि असतात, हे गृहीत आपल्याला िालिनू घेतले पावहजे. कां वपत सांिािे िजन 
म्हणजे कां पकािे िजन आवण कां पकाच्या हालिालीत सहभागी होणाऱ्या मृवत्तकाराशीिे िजन याांिी 
बेरीज असते. म्हणून समीकरण १५६ (७) मध्ये 

 
थस = गवनआ आवण व = व ₁+ वमृ 



 

अनुक्रमणिका 

वनयुक्त करून आवण ಚ₀ साठी ते सोडिनू आपल्याला या रिनेिी स्िाभाविक िक्रीय िारांिारता 
पुढीलप्रमाणे वमळते : 

 

 
[८] 

 
वनम्नस्तरामध्येही मांदीकरणािा गुण असल्यामुळे भा₁·ज्या ಚ ₁ ळ = थ ಚ₁²· ज्या ಚ₁ळ 

(समीकरण ७ अ) ही पे्ररणा स्स्नग्धताजन्य मांदीकरणाने युक्त अशी प्रिृत्त कां पने वनमाण करते. भा 
= थ ಚ₁² या स्र्वैतक भारामुळे वनमाण होणाऱ्या अिसीदनातील प्रत्यािती भाग असा असतो : 

 

अ ₁ = 
थ  ಚ₁² 

[९] 
थस 

 
या पदाने भा₁ या महत्तम विके्षपकारी बलाने स्र्ैवतक रीत्या वनमाण होणारे विस्र्ापन 

दशथविले जाते. समीकरण ९ िरून वमळणारे अ₁ िे मूल्य समीकरण १५७ (१२) मध्ये वनयुक्त केले 
असता, उपयुथक्त प्रिृत्त कां पनाच्या अ या आयामािे मूल्य पुढीलप्रमाणे माांडता येते; पे्ररणेिी िक्रीय 
िारांिारता ಚ₁ आहे. 

 

अ = थ ಚ₁² बृ₁ [१०] 
थस 

 
येरे् बृ₁ हा बृहदीकरणािा गुणक आहे (समीकरण १५७ (११ अ)). प्रयोगात फ₁ िे मूल्य 
पुढीलप्रमाणे असते : 

 

फ ₁ = 
ಚ₁ 

 
२ π 

 
समी॰ १० मधील ಚ₁ ऐिजी फ₁· २π वनयुक्त केल्यास अ िे मूल्य असे होते : 
 

अ = ४ π² थबृ₁ · फ₁² थस 
 

 हे गुणोत्तर आवण अ याांिा सांबांध आलेखपद्धतीिे माांडला असता, आकृती १४५ आ मधील 
आलेखासारखा आलेख वमळतो. तेरे् २ मं / ಚ₀ या गुणोत्तरािी दोन मूल्ये घेऊन आलेख काढले आहेत. 
फ₁/फ ₀ = ಚ ₁ / ಚ ₀ = १ (समीकरण १५७ (१४) पाहा) असल्यास, अनुकां पनािी अट स्रू्लमानाने पुरी 
होते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

या प्रयोगात दुसऱ्या गोष्टीिी नोंद ठेिली जाते, ती म्हणजे कां पक िालविण्यासाठी दर एकाांक 
काळात कराि ेलागणारे कायथ ही होय. या कायािे दोन भाग पडतात. यांत्रामधील धारगुवटकाांिे घिथण आवण 
यांत्रातील अन्य विरोध याांिर मात करण्यात खिथ होणारे कायथ, हा एक भाग झाला. हा भाग स्रू्लमानाने 
िारांिारतेच्या िगाच्या सरळ प्रमाणात िाढतो, असे आढळून आले आहे. दुसरा भाग म्हणजे वनयतकावलक 
विरूपतेला मवृत्तकेकडून केल्या जाणाऱ्या स्स्नग्धताजन्य विरोधािर मात करण्यात खिथ होणारे कायथ हा 
होय. हा स्स्नग्धताजन्य विरोध म्हणजेि मांदत्िकारी बल समीकरण १५६ (११) िरून ठरविता येते. 
 

दामां = थमां · 
dक्ष  dळ 

 
कां प पािणाऱ्या सांिािा गुरुत्िमध्य आवण त्यािे समतोलाच्या अिस्रे्तील मूळ स्र्ान याांमधील 

अांतर पुढील समीकरणाने वमळते : 
 

क्ष = अ ₁ बृ ₁ ज्या (ಚ₁ ळ – ದ) १५७ (११ इ) 
 
िगे पुढीलप्रमाणे 
 

 dक्ष = अ ₁ बृ ₁ ಚ ₁ कोज्या (ಚ₁ ळ – ದ) dळ 
 
आवण मांदत्िकारी बल पुढीलप्रमाणे माांडता येते. 
 

दामां = थमां 
dक्ष = थमां अ ₁बृ ₁ಚ ₁कोज्या (ಚ₁ ळ  –ದ) 
dळ 

 
एका पूणथ फेऱ्यािा काल ध = १ /फ₁ असतो; म्हणून या कालात मांदत्िकारी बलािर मात करण्यात 

होणारे कायथ : 
 

 
 
आवण एकाांक कालातील कायथ : 
 

ए = फ ₁एध = π थमां अ²₁ बृ²₁ ಚ ₁फ₁ 
 
इतके असते. या समीकरणात 
 

ಚ ₁ = २ π फ ₁ (समीकरण ५) 



 

अनुक्रमणिका 

आवण 
 

अ ₁ = 
थ ಚ²₁ = ४ π² फ₁² थ (समीकरण ९) 

थस थस 
 
वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरण वमळते : 
 

ए = ३२ π⁶ थ² बृ₁² थमां फ₁⁶ [११] थ²स 
 

थ िे मूल्य समीकरण ७ आ िरून आवण ब₁ृ िे मूल्य समीकरण १५७ (११ अ) िरून वमळते. 
समीकरण १५६ (१३) िरून थमां = २ मंव/त्ि वमळते. येरे् मं म्हणजे मांदीकरणािा गुणक आहे आवण व हे कां प 
पािणाऱ्या सांिािे िजन आहे. 
 

ए हे कामािे प्रमाण आवण फ₁/फ₀ हे गुणोत्तर याांतील सांबांधािा आलेख आकृती १४५ इ मधील 
आलेखाांसारखा असतो. तेरे् २ मं/ಚ₀ िी दोन मूल्ये घेऊन दोन आलेख काढलेले आहेत. २मं/ಚ₀ िे मूल्य 
जसे िाढते, तसा आकृती १४५ आ मधील आयाम-दशथक आलेखािा वशरोकबदू उजिीकडे सरकतो आवण 
कायथदशथक आलेखािा वशरोकबदू खाली उतरतो आवण तेर्ील भाग पसरट होतो. 
 

कां पकाच्या प्रयोगािरून आणखी एक िैवशष्ट्यपूणथ आलेख वमळविता येतो. तो म्हणजे 
दशाकोनदशथक आलेख हा होय. मं > ० असेल, तर आकृती १४४ इ मधील आलेखाांसारखाि हा 
दशाकोनदशथक आलेख असतो. दशाकोनाविियीच्या समीकरणात (समीकरण १५७ (११ आ)) मं हा 
मांदत्ि-गुणक प्रविष्ट असल्यामुळे, दशाकोनदशथक आलेखािा आकार हा काही प्रमाणात कां पकाखालच्या 
मृवत्तकेिा मांदत्िकारी गुणधमथ दशथवितो. 
 

कां पन-प्रयोग करताना आयाम, कायािे प्रमाण आवण दशाकोन याांिी मूल्ये या कोटी आवण 
कां पकािी िारांिारता फ₁ िी मूल्ये या भजुा समजून आलेख काढले जातात. वनरवनराळ्या िारांिारतेच्या िळेी 
होणारे कां पकाच्या तळािे एकूण अिसीदनही मोजले जाते. 
 

कां पकािी स्िाभाविक िारांिारता फ₀ अनुकां पनाच्या िळेी सुमारे फ₁अनु इतकी असते. म्हणजेि 
िारांिारता-आयाम आलेखाच्या वशरोकबदूच्या भजेुइतकी असते. त्यामुळे कां प पािणाऱ्या सांिािे िजन व 
माहीत असेल, तर समीकरण ३ मध्ये फ ₀= फ₁अनु वनयुक्त करून, आपल्याला गवन ठरविता येईल. व 
म्हणजे कां पकािे िजन व₁ आवण त्याच्या कां पनात सहभागी होणाऱ्या मृवत्तकेिे िजन याांिी बेरीज असते. वमृ 
िे िजन अजमािण्यासाठी कां पकािर अवधभार ठेिनू त्यािे िजन िाढविले जाते. या प्रयोगात सांिािी 
स्िाभाविक िक्रीय िारांिारता ಚ₀ पासून ಚ’₀ अशी कमी होते. कां पकाच्या िजनातील िाढीिा वमृ िर काहीि 
पवरणाम होत नाही असे सोपेपणासाठी गृहीत धरून आणखी एक समीकरण वमळते. त्यामुळे वमृ ठरविता 
येते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कां पनािे िजन १·८ टनापासून ३·३ टनापयंत िाढित नेऊन केलेल्या प्रयोगाांच्या फवलताांिरून असे 
आढळून आले की, वमृ हे िजन १२·५ टन इतके होते (लॉरेन्झ १९३४). कां पक-तळािे के्षत्रफळ ३ िौ. फूट 
होते. याि प्रबांधाच्या शिेटी उल्लेख केलेल्या प्रयोगाांच्या दुसऱ्या गटात असे आढळते की, वमृ िे मूल्य १ 
टनाहून अवधक नव्हते. या िळेी कां पकािे िजन २·० पासून २·७ टनाांपयंत िाढविले होते. कां पकाच्या तळािे 
के्षत्रफळ ११ िौ. फूट असाि े असे वदसते. मृवत्तकाविियक पवरस्स्र्ती वदलेली नाही. या फवलताांिरून 
असेही वदसते की, वमृ या िजनािे मूल्य बऱ्याि मोठ्या कके्षत बदलत असािे. वमृ हे िजन ठरविण्यािी 
पद्धत तशी र्ोडी अविश्वासाहथि असल्यामुळे अन्ििेणातून वमळणारी फवलते केिळ वमृ च्या परम सीमा 
ठरविण्यापुरतीि िापरता येतात. हीं मूल्ये घेऊन गवन या वनम्नस्तराच्या गवतमान प्रवतवक्रयेच्या मूल्याांिी 
िरिी आवण खालिी मयादा ठरविता येते. हीं मूल्ये म्हणजे स्स्र्वतस्र्ापकत्िजन्य प्रत्याितथनाच्या बलाांिे 
अवधष्ठान असलेल्या भागातील मृवत्तकेच्या बाबतीत वमळणारी गवन िी साांख्यकीय सरासरी मूल्ये असतात. 
कां पकािा तळ ११ िौ. फुटापयंत असताना कां पनात सहभागी होणाऱ्या मृवत्तकेिे िजन १५ टनाांहून अवधक 
असते, ही गोष्ट लक्षात घेता, या अवधष्ठानािी खोली ७ फुटाांच्या आति असेल आवण कदावित त्याहून बरीि 
कमीही असेल. म्हणजे फार खोलिर असलेल्या र्राांिे स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ प्रयोगाच्या 
फवलताांिर प्रभाि पाडू शकत नाहीत असे वदसते. हे र्र असाधारणपणे विस्कवळत ककिा जिळजिळ 
द्रिरूप असतील, तर मात्र गोष्ट िगेळी. म्हणून फार जाडी असलेल्या स्तरयुक्त भमूीिे 
स्स्र्वतस्र्ापकविियक गुणधमथ माहीत करून घ्याियािे असतील, तर कां पक-पद्धतीबरोबरि पवरच्छेद १६३ 
मध्ये िर्मणलेल्या भकूां पपद्धतीिाही उपयोग करािा लागतो. कोणत्याही पवरस्स्र्तीत कां पक-प्रयोगािी 
फवलते, दृढीभिनजन्य अिसीदन ठरविण्यासाठी आधारभतू मानता येणार नाहीत; कारण कां पक-
प्रयोगाांिरून वमळणारे गुणधमथ आवण दमन-गुणाांक अद (समीकरण ९८ (१)) याांमध्ये कोणताि सांबांध 
नसतो. फार तर या फवलकाांिरून दमनीय, विक्कण मृवत्तकाांच्या र्राांिे अस्स्तत्ि त्या वठकाणी असल्यास, 
त्यािी कल्पना िधेन-वििरे घेण्यापूिीि येऊ शकते. 
 

समीकरण ११ आवण समीकरण १५६ (१३) याांच्या साहाय्याने मं या मांदत्ि–गुणकािे मूल्य 
वमळविता येते. मं िे मूल्य ३ ककिा ४ सेकां द⁻¹ पेक्षा अवधक आवण त्यािबरोबर कां पकतळािे महत्त्िपूणथ 
अिसीदन या गोष्टी आढळल्या, तर कां पनाच्या बाबतीतील सांिदेनशीलता आवण अवतवरक्त दमनीयता 
याांच्या त्या वनदशथक मानल्या जातात (लॉरेन्झ १९३४). 
 

‘डेगेबो ’कां पक अशा प्रकारे बनविले आहेत की, त्याांच्यािारे वनयतकावलक पे्ररणा उभ्या 
ककिा आडव्या वदशते लािता येतात. कां पकािारे आडिी वनयतकावलक पे्ररणा लािली असता, 
वमळणारी मावहती वनम्नस्तराच्या गवतमान कातथवनक प्रवतवक्रयेिा गुणाांक गक ठरविण्यासाठी 
िापरलेली आहे. हा गुणाांक म्हणजे कां पकतळािे वक्षवतजसमाांतर वदशते प्रत्यािती एकाांक विस्र्ापन 
घडिनू आणण्यासाठी आिश्यक असलेल्या बलािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य असते. (लॉरेन्झ १९३४). 
हा गुणाांक आवण त्यािबरोबर गवन हा गुणाांक, एांवजनाांच्या पायाांिी स्िाभाविक िारांिारता गवणतवसद्ध 
करण्यासाठी, पवरच्छेद १६० मध्ये िणथन केल्याप्रमाणे िापरले जातात. 

 
१५९. टाकीच्या मनोऱ्याची स्िाभाणिक िारंिारिा : 
अनुकां पन-वनर्ममतीिा सांभि लक्षात घेता, रस्त्यािरील रहदारी ककिा धरणीकां प याांसारख्या वनयतकावलक 
पे्ररणाांिा िास्तूांिर आवण त्याांच्या पायाांिर होणारा पवरणाम बऱ्याि अांशी, पे्ररणेिी िारांिारता आवण िास्तूांिी 
स्िाभाविक िारांिारता याांमधील गुणोत्तरािर अिलांबून असतो हे उघड आहे. वनम्नस्तराच्या 
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स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमांिा त्यािर बाांधलेल्या िास्तूांच्या स्िाभाविक िारांिारतेिर पडणारा प्रभाि 
स्पष्ट होण्यासाठी, आपण आकृती १४६ मध्ये दाखविलेल्या टाकीच्या मनोऱ्यािी एकेरी पे्ररणेमुळे होणारी 
कां पने वििारार्थ घेऊ. मनोरा िार पादकाांिर आधावरत आहे आवण पे्ररणा मनोऱ्याच्या एका सममात्रता-
पातळीत आडव्या वदशनेे कारक आहे. 
 

मनोऱ्याच्या िस्तुमानापैकी अवधकतम भाग टाकीच्या वठकाणी कें वद्रत झालेला आहे. टाकीिा 
गुरुत्िमध्य आवण वतच्यातील पाण्यािा गुरुत्िमध्य या दोहोंमधील सापेक्ष हालिालीमुळे या समस्येत मोठीि 
अडिण वनमाण होते (रूज १९३८). तर्ावप विल्यम्सच्या (१९३७) मतानुसार, व्यािहावरकदृष्ट्या सांपूणथ 
मनोरा हा एकराशी व्यूह आहे, असे समजता येते. अर्ात त्यासाठी पाण्याच्या खऱ्या िजनाऐिजी सुमारे ¾ 
िजनि गृहीत धराि ेलागते. तेव्हा टाकीतील पाण्याच्या हालिालीकडे आपण दुलथक्ष करू. तसेि टाकीला 
आधार देणाऱ्या मनोऱ्याच्या िजनाकडेही दुलथक्ष करू आवण असे गृहीत धरू की, टाकीिे कायथसाधक िजन 
व (टाकीिे िजन + वतच्यातील पाण्यािे तीन-ितुर्ांश िजन) हे टाकीच्या मत्ि या गुरुत्िमध्याच्या वठकाणी 
कें वद्रत झालेले आहे. 
 

एखाद्या पे्ररणेमुळे वनमाण होणाऱ्या कां पनाांच्या बाबतीतील मनोऱ्यािी स्िाभाविक िारांिारता, 
पादकाखाली असणारी मृवत्तका आवण टाकीला आधार देणारा मनोरा याांच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक 
गुणधमांिर अिलांबनू असते. मृवत्तकेच्या स्स्र्वतस्र्ापक विरूपतेमुळे होणारी विस्र्ापने मनोऱ्याच्या 
तसल्याि विस्र्ापनाांच्या मानाने क्षलु्लक असतील, अशी एक पराकोटीिी शक्यता आहे. असे झाले, तर 
ज्यािे खालिे टोक बद्ध आहे, अशा लिविक उभ्या दांडाच्या िरच्या टोकाला एखादा िजनदार गोळा 
लािािा, तित् मनोऱ्यािे ितथन होते. अशा लक्षणाांनी युक्त असलेल्या मनोऱ्यात होणाऱ्या कां पनाांिे सांशोधन 
विल्यम्सने (१९३७) केले आहे. मनोरा म्हणजे स्स्र्वतस्र्ापक वनम्नस्तरािर आधावरत असलेली एक ताठ 
िास्तू आहे, ही दुसरी एक पराकोटीिी शक्यता आहे. वनम्नस्तर आवण िास्तू याांच्या परस्परातील वक्रया-
प्रवतवक्रयाांति केिळ आपल्याला स्िारस्य असल्यामुळे या दुसऱ्या पयायािाि वििार येरे् केला जाईल. 
 

आपण जर असे गृहीत धरले की, मनोऱ्याच्या तळािा उ हा मध्यकबदू कां पनामुळे वििवलत होत 
नाही, तर मनोरा म्हणजे एककोटी स्िाधीनता असलेला एकराशी व्यूह आहे, असे मानता येईल. या व्यूहािी 
कां पने उ मधून जाणाऱ्या आडव्या अक्षाभोिती आकृतीच्या पातळीत होणाऱ्या आांदोलनाांच्या स्िरूपािी 
असतील (आकृती १४६). 

 

 
आकृिी १४६ : पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असलेल्या पायािरील पाण्याच्या ताठ टाकीिा उभा छेद. 
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कां पनप्रयोग करून वनम्नस्तराच्या गवतमान प्रवतवक्रयेिा गुणाांक गवन ठरविलेला आहे असेही आणखी 
गृहीत धरू. उपयुथक्त पे्ररणेमुळे उ मधून जाणाऱ्या पवरभ्रमणाच्या अक्षाभोिती मनोऱ्यास उलर्िनू टाकू 
पाहणारे पवरबल प वनमाण होईल. या पवरबलामुळे उजिीकडील दोन पादकाांिर येणारा एकूण दाब िाढेल 
आवण वततक्याि प्रमाणात उरलेल्या दोन पादकाांिरील दाब कमी होईल. ही िाढ ककिा घट २ दा आहे असे 
मानल्यास समतोल राखण्यासाठी पढुील समीकरणािी पूती झाली पावहजे : 
 

प = ४ दा र 
 
म्हणजेि 
 

दा = प  ४ र 
 
प्रत्येक पादकािे के्षत्रफळ आ असेल, तर दा या दाबामुळे पादकाांमध्ये वनमाण होणारे उभे विस्र्ापन 
पुढीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

± न = ± दा · १ = ± प · १  आ गवन ४ आर गवन 
 
उ मधून जाणाऱ्या पवरभ्रमण-अक्षाभोिती होणारे मनोऱ्यािे तिन्य कोणात्मक विस्र्ापन पुढीलप्रमाणे असेल 
: 
 

ಕ = न = प · १  र ४ आर² गवन 
 
मनोरा ताठ आवण आडिा अक्ष अवििवलत आहे, म्हणून मनोऱ्यािा मत्िड हा अक्षही याि कोनातून वफरेल. 
त्यामुळे मनोऱ्याच्या मत्ि या गुरुत्िमध्यािे विस्र्ापन पढुीलप्रमाणे असेल : 
 

क्ष = ಕ च = चप · १  ४ आर² गवन 
 
ಕ िे मूल्य फारि लहान असल्यामुळे, क्ष हे विस्र्ापन जिळजिळ आडि ेआवण रेिात्मक असते; म्हणून 
टाकीिा प्रत्येक कण च या अांतराइतकीि आडिी हालिाल करतो असे आपण स्रू्ल अनुमान करण्यापुरते 
म्हणू शकतो. या गृहीतामुळे ही समस्या रेखात्मक कां पनािी समस्या ठरते. तदनुिांवगक सर्मपल-स्स्र्राांक थस 
ठरविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे गवणत माांडू : 
 

प = भा च 
 
म्हणजेि— 
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भा = प  च 
 
येरे् भा हे टाकीच्या मत्ि या गुरुत्िमध्यातून जाणारे आडि ेबल आहे. उ या भ्रमणाच्या अक्षाभोिती भा मुळे 
वनमाण झालेले पवरबल म्हणजेि पे्ररणेिे पवरबल प होय. टाकीिा प्रत्येक कण एकाि िळेी क्ष या आडव्या 
अांतराइतका विस्र्ावपत होतो, असे आपण गृहीत धरल्यामुळे थस हा सर्मपल-स्स्र्राांक, टाकीिे एकाांक 
अांतरातून विस्र्ापन होण्यास आिश्यक असलेल्या बलाइतका असणार (पवरच्छेद १५६ आवण समीकरण 
१५६ (२) पाहा). तेव्हा— 
 

थस भा = ४ आ र² गवन क्ष च² 
 
असे माांडता येईल. समीकरण १५६ (७) मध्ये हे मूल्य वनयुक्त करून आपल्याला स्िाभाविक, िक्रीय 
िारांिारतेसाठी पुढील समीकरण वमळते : 

 

 
 
स्िाभाविक िारांिारता (समीकरण १५६ (१०) पुढीलप्रमाणे माांडता येईल : 

 

 
 
पादकाांच्या तळािर, प्रत्येक एकाांक के्षत्रािर येणारा स्र्ैवतक दाब पुढीलप्रमाणे असेल : 
 

भ = व  ४आ 
 
त्यािरून 

 

 
[१] 

 
असे समीकरण वमळते. एककोटी स्िाधीनता असलेल्या ि एकराशी व्यूह समजता येईल, अशा ताठ 
मनोऱ्याच्या िारांिारतेविियी िरील समीकरणाच्या आधारे आपण पुढील वनष्ट्किथ काढू शकतो. 
आधारमृवत्तका वजतकी मृदू वततकी िारांिारता फ₀ कमी. मनोऱ्यािी उांिी वदलेली असेल, तर त्यािी 
िारांिारता िाढविण्यासाठी एक तर तळािी रुां दी िाढविली पावहजे ककिा पादकाांच्या तळािरील दाबािे 
एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य कमी केले पावहजे. 
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मनोरा िाळूच्या र्रािर बाांधलेला असेल आवण त्याच्यािर कारक असणाऱ्या वनयतकावलक 
पे्ररणेिी िारांिारता िाळूच्या लक्ष्मणकके्षमध्ये पडणारी असेल, तर अशा पे्ररणेमुळे मनोऱ्यािे स्र्ायी स्िरूपािे 
अिसीदन िाढण्यािा सांभि असतो. मग मनोऱ्यािी स्िाभाविक िारांिारता कोणतीही असो. पे्ररणेिी 
िारांिारता जर मनोऱ्याच्या स्िाभाविक िारांिारतेच्या जिळपास असेल, तर अनुकां पन घडून येते आवण 
त्यामुळे टाकीला आधार देणाऱ्या मनोऱ्याच्या अियिाांमध्ये तीन स्िरूपाच्या प्रवतबलाांिी भर पडते. 
 

कां पनाच्या आयामािर आधारिास्तूच्या स्िाभाविक िारांिारतेिा पडणारा प्रभाि वििारात न घेता, 
धरणीकां पाच्या धक्क्याांसारख्या वनयतकावलक पे्ररणाांमुळे िास्तूांिर होणाऱ्या पवरणामाविियी वनणथय घेण्यािी 
नेहमीिी प्रर्ा आहे. िास्तूच्या स्िाभाविक िारांिारतेच्या मानाने पे्ररणेिी िारांिारता मोठी ककिा फारि लहान 
असेल, तरि केिळ ही पद्धत समर्थनीय ठरते (पवरच्छेद १६४ पाहा). एरिी वतिा अिलांब केल्यामुळे 
वमळणारी फवलते फसिी ठरण्यािा सांभि असतो. 
 
१६०. एंणजनाचं्या पायाचंी स्िाभाणिक िारंिारिा : 
प्रत्येक एांवजन वनयतकावलक पे्ररणेिे उगमस्र्ान असते. या पे्ररणेिी फ₁ ही िारांिारता एांवजनाच्या फेऱ्याांच्या 
ककिा पवरभ्रमणाांच्या सांख्येइतकी असते. पे्ररणेिी िारांिारता पायाच्या स्िाभाविक िारांिारतेइतकी असेल, 
तर अनुकां पन घडून येते. पवरणामी एांवजनाच्या तळात अवतवरक्त प्रमाणात कां पने वनमाण होतात. ही कां पने 
आसपासच्या भमूीत सांक्रवमत होतात आवण त्याांमुळे शजेारच्या इमारतींना धोका पोिण्यािा सांभि असतो. 
अनुकां पन आवण तिन्य घातक पवरणाम टाळण्यासाठी एांवजनाच्या पायािा पूिथकल्प अशा पद्धतीने केला 
पावहजे की, त्यािी स्िाभाविक िारांिारता पे्ररणेच्या िारांिारतेच्या मानाने एक तर खूप कमी तरी असािी 
ककिा खूप अवधक तरी असािी. अनुकां पनाच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक ठरविताना पायािी स्िाभाविक 
िारांिारता वकती अिूकपणे ठरविता येईल, ही गोष्ट वििारात घेणे आिश्यक असते. अिूकतेिे प्रमाण 
वनरवनराळ्या प्रकाराांच्या पायाांत वनरवनराळे असते. 
 

एांवजनखाली बाांधलेला भक्कम ठोकळा ककिा भक्कम कभती बाांधून केलेली खणयुक्त िास्तू अशा 
पद्धतीिा पाया असेल, तर स्िाभाविक िारांिारता ठरविताना हा पाया म्हणजे स्स्र्वतस्र्ापक आधारािर 
ठेिलेला एकराशी व्यूह आहे असे मानता येते. आधारमवृत्तकेिर येणाऱ्या स्र्वैतक दाबािे वितरण समप्रमाण 
व्हाि,े यासाठी पायािा तळ असा माांडािा लागतो की, एकां दर रिनेतील अिल भागाांिा गुरुत्िमध्य 
मध्यातून काढलेल्या वक्षवतजलांब रेिेिरि येईल. तसेि, एांवजने साधारणतः अशा आराखड्याप्रमाणे माांडली 
जातात की, त्याांिे सममात्रतेिे पृष्ठ आवण पायािे सममात्रतेिे पृष्ठ हीं दोन्ही एकि असािीत. अशा रिनेिर 
वतच्या तळाच्या गुरुत्िमध्यातून जाणाऱ्या उभ्या रेिेत एखादी पे्ररणा कारक झाली, तर उद्भिणारी कां पने 
आकती १४१ अ मध्ये दाखविलेल्या ठोकळ्याच्या कां पनाांसारखी असतात. अर्ाति अशा रिनेला एकि 
स्िाभाविक िारांिारता असते आवण वतिे मूल्य पुढील समीकरणाने ठरविता येते : 
 

 
१५६ (१०) 

 
येरे् व हे कां प पािणाऱ्या सांिािे िजन आहे आवण थस हा सर्मपल-स्स्र्राांक आहे. पाया मृवत्तकेिर ठेिलेला 
असेल, तर व हे िजन म्हणजे मृवत्तकेिर ठेिलेले, एकूण िजन व ₁ (एांवजनािे िजन + पायािे िजन) 



 

अनुक्रमणिका 

आवण कां पनात सहभागी होणाऱ्या मवृत्तकाराशीिे िजन वमृ याांच्या बेरजेइतके असते. म्हणून िरील 
समीकरण पढुीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

 
[१] 

 
पायामध्ये अनुकां पनािी पवरस्स्र्ती वनमाण होण्यािे टाळाियािे असेल, तर त्यािा पूिथकल्प असा 

केला पावहजे की, फ₀ िे मूल्य पे्ररणेच्या िारांिारतेपेक्षा एकतर कमी ककिा अवधक तरी असािे. या दोन 
पे्ररणाांमधील फरक जेिढा जास्त वततके बृ (समीकरण १५७ (६ इ)) या बृहदीकरण-गुणकािे मूल्य कमी. 
या गुणकािरूनि पायाच्या प्रिृत्त कां पनाांिा आयाम ठरविता येतो, हे मागे पावहले आहेि. फ₁ जर फ₀ पेक्षा 
मोठा म्हणजेि : 
 

 
फ₁ 

= 
ಚ₁ 

> १ 
फ₀ ಚ₀ 

 
असेल, तर फ₁/फ ₀ = ಚ₁/ಚ₀ हे मूल्य जसे िाढत जाते, तसे ब ृिे मूल्य शून्याकडे जाऊ लागते. आकृती 
१४३ आ पाहा. याउलट, फ₁ िे मूल्य फ₀ पेक्षा लहान असेल, तर फ₁/फ ₀ = ಚ₁/ಚ₀ िे मूल्य जसे कमी 
होत जाते, तसे बृ िे मूल्य एकाजिळ जाऊ लागते. म्हणनू शक्य असेल तेरे्, पायािी स्िाभाविक िारांिारता 
पे्ररणेच्या िारांिारतेपेक्षा कमी राहील अशा प्रकारे पूिथकल्प केला जातो. 
 

फ ₀ < फ₁ या पवरस्स्र्तीत एकि िैगुण्य असते, ते म्हणजे एांवजन िालू होताना ि र्ाांबताना 
अल्पकाळ अनुकां पनािी अिस्र्ा येते. तर्ावप हे अनुकां पन फारि र्ोडा िळे वटकते आवण त्यािळेी 
पे्ररणेिी िारांिारताही लहान असते. अल्पकाळ होणारे हे अनुकां पन तसे वनधोक असते, असा 
अनुभि आहे. 

 
फ ₀< फ₁ असेल, तर मृवत्तकेच्या वमृ या िजनामुळे फ₀ िे मूल्य कमी होते आवण अनुकां पनािा 

धोकाही कमी होतो. म्हणून फ ₀< फ₁ असेल, तेव्हा वमृ कडे दुलथक्ष करण्यािी नेहमीिी पद्धत आहे. तीमुळे 
अर्ाति समीकरणािे स्िरूप पुढीलप्रमाणे होते : 

 

 
 
या समीकरणातील व₁ म्हणजे पायािे िजन आवण एांवजनाच्या अवििल भागाांिे िजन याांिी बेरीज आहे. थस 
= गवनआ (समीकरण १५८ (४)) वनयुक्त करून आपल्याला पढुील समीकरण वमळते : 
 

 

[२] 

 



 

अनुक्रमणिका 

येरे् आ म्हणजे पायाच्या तळाने व्यापलेले के्षत्र आहे आवण गवन हा वनम्नस्तराच्या गवतमान प्रवतवक्रयेिा 
गुणाांक आहे. पायािरील एकूण भार म्हणजे स्र्वैतक िजन व₁ आवण जडत्ि बल ± दाअ याांिी बेरीज होय. 
मांदत्िकारी बल नगण्य असेल, तर दाअ िे मूल्य समीकरण १५७ (८) िरून वमळते. अन्यर्ा, त्यासाठी 
समीकरण १५७ (१३) िा अिलांब करािा लागतो. पायाच्या तळािर येणारा एकां दर भार वनयतकावलक 
पद्धतीने व ₁+ दाअ आवण व – ₁दाअ या दोन मयादाांमध्ये बदलत राहतो. स्पांदन पािणाऱ्या भारािा 
अिसीदनािर पडणारा प्रभाि स्र्ायी भाराच्या प्रभािापेक्षा अवधक असल्यामुळे, पायाच्या पूिथकल्पामध्ये 
वनम्नस्तरािर येणारा महत्तम भार पुढीलप्रमाणे असतो असे गृहीत धरण्यािी प्रर्ा आहे (राउश १९३६) : 
 

भा = व ₁+ ३ दाअ 
 
महत्तम दाबािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य पुढीलप्रमाणे होईल 
 

भ = भा = व ₁+ ३ दाअ  आ आ 
 
हे मूल्य मृवत्तकेच्या भअनुजे्ञय या भारधारणक्षमतेपेक्षा अवधक असता कामा नये. तेव्हा 
 

आ = व ₁+ ३ दाअ  भअनुजे्ञय 
 
असे समीकरण माांडता येते. हे मूल्य समीकरण २ मध्ये वनयुक्त केल्यास, त्यािे स्िरूप पुढीलप्रमाणे होते : 
 

 
[३] 

 
त्ि = ९८१ सेंमी. सेकां द⁻² घातल्यास, 

 

 
 
असे उत्तर वमळते. िाळूच्या बाबतीत  (सेंमी.⁻¹) हे गुणोत्तर सुमारे २ (विस्कवळत िाळू) ते ३ (दृढ 
िाळू) असे असते. त्यानुसार फ₀ या मूल्याांिी कक्षा पुढीलप्रमाणे माांडता येते : 

 

 
 
म्हणजेि— 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

या समीकरणािरून हे वदसून येईल की, फ₁/फ ₀ > १ ही अट पुरी कराियािी म्हणजे पे्ररणेिी िारांिारता 
अवतशय मोठी असली पावहजे. ती जर मध्यम ककिा लहान मूल्यािी असेल, तर पायािा पूिथकल्प असा 
केला पावहजे की, त्यािी स्िाभाविक िारांिारता फ₀ पे्ररणेच्या फ₁ िारांिारतेपेक्षा बऱ्याि प्रमाणात मोठी 
असेल. हे शक्य नसेल, तर एांवजन आवण पाया याांमध्ये एखादा स्स्र्वतस्र्ापक र्र–उदाहरणार्थ, बुिािा 
र्र ककिा सर्मपल-आधार प्रविष्ट करणे आिश्यक ठरते. पायाला वमळणारा स्स्र्वतस्र्ापक आधार हा वनव्िळ 
आधारमृवत्तकेच्या स्स्र्वतस्र्ापकतेमुळे असेल, तर स्िाभाविक िारांिारता समीकरण १ िरून वमळते. या 
समीकरणात एकूण सांिाच्या कां पनाांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मृवत्तकेिे िजन व प्रविष्ट आहे. ज्या पूिथकल्पात 
सांिािी फ₀ ही स्िाभाविक िारांिारता पे्ररणेच्या फ₁ या िारांिारतेपेक्षा अवधक हिी असते तेरे् वमृ 
िगळल्यास, अनुकां पनाच्या बाबतीतील सुरवक्षतताांक वनष्ट्कारण मोठा ठरविला जातो. म्हणून फ ₀ > फ₀ 
असेल, तर वमृ हे िजन वििारात घेतले पावहजे. वमृ ठरविण्याच्या बाबतीत जी अवनवितता असते, वतिी 
भरपाई सुरवक्षतताांक िाढिनू केली पावहजे. 
 

एांवजनाच्या पायाच्या पूिथकल्पािी जीं मूलतत्त्ि े आहेत, त्याांिा प्रार्वमक पवरिय होण्यापुरताि 
येर्िरच्या विििेनािा उपयोग झाला. सांबांवधत सिथ िस्तू एकत्रपणे एककोटी स्िाधीनता असलेल्या 
एकराशी व्यूहाप्रमाणे ितथन करतात अशा गृहीतािर हे विििेन आधावरत होते. प्रत्यक्षात पे्ररणा आवण आधार 
याांिी पवरस्स्र्ती अशी असते की, िस्तुसमूहािे ितथन सहा कोटींिी स्िाधीनता असलेल्या व्यहूाप्रमाणे व्हािे. 
अर्ाति तेरे् स्िाभाविक िारांिारतेच्या मूल्याांिी सांख्या सहापयथत जाऊ शकते (पवरच्छेद १५५ पाहा). ही 
प्रत्येक िारांिारता पे्ररणेच्या िारांिारतेपेक्षा एकतर कमी तरी ककिा अवधक तरी असली पावहजे. या िारांिारता 
ठरविण्यािी समीकरणे उपलबध आहेत (उदा., राउश १९३६ पाहा). या सिथ समीकरणाांत स्स्र्वतस्र्ापक 
आधाराांिे सर्मपल-स्स्र्राांक समाविष्ट असतात. सर्मपल-आधारासारख्या कृवत्रम उपायाांिा अिलांब न करता, 
अनुकां पन टाळता येईल काय हे ठरविण्यासाठी, उभ्या आवण आडव्या अशा दोन्ही भाराांच्या बाबतीतील 
वनम्नस्तरप्रवतवक्रयाांिे गुणाांक माहीत असणे आिश्यक असते. 
 

पवरच्छेद १५८ मध्ये आपण हे पावहले की, वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेच्या गुणाांकािे मूल्य, वनम्नस्तराच्या 
स्िरूपाव्यवतवरक्त अन्य वकत्येक गोष्टींिर अिलांबनू असते. हा गुणाांक कां पकाच्या साहाय्याने ठरिाियािा 
असेल, तर तळािरील दाबािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य, तसेि पे्ररणेिी तीव्रता अशाांसारख्या गोष्टी बदलून 
प्रयोग करता येतील, अशी व्यिस्र्ा कां पनयांत्रात असािी. प्रत्यक्षातील पायाला अनुिांवगक असणारे मूल्य, या 
मूल्याांिरून बवहिेशन पद्धतीने ठरविता येते (सेस्मॉस, काल अवनवित). या पद्धतीत अांतभूथत असणाऱ्या 
अवनवित गोष्टींमुळे, हीं फवलते वनवित मूल्याांऐिजी त्याांच्या कक्षाांच्या स्िरूपात द्यािीत. 
 

एांवजनािा पाया िाळूच्या र्रािर ठेिलेला असेल आवण त्याच्यामुळे वनमाण होणाऱ्या पे्ररणेिी 
िारांिारता िाळूच्या बाबतीतील लक्ष्मण-कके्षत पडणारी असेल, तर सौम्य कां पनाने सुद्धा एांवजनाच्या 
पायािेि नव्हे, तर आसपासच्या िास्तूांिेही महत्त्िपूणथ अिसीदन घडून येण्यािा सांभि असतो. इतर सिथ 
गोष्टी सारख्या असतील, तर िाळूिी घनता जशी कमी करािी, तसे अिसीदन त्िरेने िाढत जाते. 
विस्कवळत ककिा मध्यम मानाने दृढ असलेल्या िाळूिर पाया ठेिायिा असेल, तर अवतवरक्त अिसीदन 
टाळण्यासाठी, अनुकां पनाच्या बाबतीत केिळ पुरेसा मोठा सुरवक्षताांक ठेिनूि भागत नाही, तर त्यासाठी 
स्रू्णाांच्या िारे िाळूिी घनता िाढविणेही आिश्यक असते. 
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साांप्रत बाष्ट्पपे्रवरत टबाइन हे एक महत्त्िािे िवलत्र (मोटार) आहे. बाष्ट्पपे्रवरत टबाइनवनर्ममतीच्या 
प्रारांभकालात, भ्रमण पािणाऱ्या भागातील समतोलाच्या अपवरहायथ अभािाच्या पवरणामाांकडे फारि र्ोडे 
लक्ष वदले गेले. त्याांिा िापर करणाराांनी पायातील दोिाांविियी तक्रारी केल्या तेव्हा वतकडे लक्ष गेले. 
पायाच्या स्िाभाविक िारांिारतेिा विके्षपकारी बलाच्या प्राकृवतक पवरणामाांिर पडणारा प्रभाि त्यािळेी 
लक्षात आलेला नव्हता, त्यामुळे या दोिाांिे वनिारण करण्यासाठी टबाइन-उत्पादकाांनी भक्कमपणािर आवण 
पायाच्या िस्तुमानािर अवधकावधक भर वदला. त्यािी पवरणती अवतशय अिजड आवण खर्मिक बाांधकामात 
झाली. पायाच्या स्िाभाविक िारांिारतेकडे द्याियास हि ेहोते, तेिढे लक्ष जोपयंत वदले गेले नव्हते, तोपयंत 
पूिथकल्पाच्या तकथ शुद्ध पद्धती वसद्ध होऊ शकल्या नाहीत. 
 

पायाांच्या स्िाभाविक िारांिारतेला वकती महत्ि वदले जाते हे बाष्ट्पपे्रवरत टबाइनच्या 
पायाविियीच्या जमथनीतील मानकािा पढुील उतारा बवघतला असता ध्यानात येईल. पायाच्या 
स्िाभाविक िारांिारता ठरविलेल्या नसतील ककिा टबाइनिी भ्रमणसांख्या फ’ आवण पायािी एखादी 
िारांिारता याांमधील फरक फ’ च्या ± ३०% च्या आत असेल, तर पूिथकल्पात िक्राकार वफरणाऱ्या 
भागाांच्या िजनाच्या २० पट मूल्यािा भा₁ हा कें द्रोत्सारी भार टबाइनच्या आधाराच्या अियिाांिर 
कारक असतो असे गृहीत स्िीकारले पावहजे. हा फरक ३० ते ५० टके्क असेल, तर कें द्रोत्सारी 
भारािे मूल्य या िजनाच्या १० पट धराि ेआवण ५०% पेक्षाही तो फरक अवधक असेल, तर हे मूल्य 
या िजनाच्या ५ पट धराि े(एहलेसथ १९३४). 

 
आकृती १४७ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे, सापेक्षतः लिविक असलेल्या खाांबािर टाकलेल्या अिजड 

लादीसारख्या लिविक सांरिनेिे ककिा ताठ सांरिनेिे बाष्ट्पपे्रवरत टबाइनाांना आधार वदलेला असतो. ताठ 
पद्धतीिा पाया असेल, तर त्यािा पूिथकल्प करताना या पवरच्छेदाच्या पवहल्या भागात विशद केलेल्या 
तत्त्िाांिर आधारलेल्या पद्धतीिा अिलांब करािा लागतो. 
 

स्स्र्वतस्र्ापक पद्धतीिा (आकृती १४७) पाया असेल, तर पूिथकल्प करताना साधारणतः असे 
गृहीत धरले जाते की, भमूीिा आधार ताठ आहे आवण विके्षपकारी बलामुळे वनमाण होणारी वनयतकावलक 
विरूपता केिळ स्तांभाांति होते. हे स्तांभ एकूण सांरिनेिे िजन तळ-लादीिर सांक्रवमत करतात. अशा 
प्रकारिा पाया सर्मपलयुक्त आधारािर ठेिलेल्या पायासारखा असतो आवण मवृत्तकेच्या 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणाांिा त्याच्या पूिथकल्पात काही सांबांध येत नाही. 

 

 
आकृिी १४७ : टबो-जनरेटरच्या आधाराांना सुबोध स्िरूप देऊन घेतलेले उभे छेद. 

 
१६१. लहरी आणि लहरींचा संचार : 
येर्िरच्या पवरच्छेदाांतून ििा केलेली कां पने बांवदस्त सांरिनेमध्ये घडणारी आहेत. स्स्र्वतस्र्ापक 
आधारािर ठेिलेली एखादी सांरिना ताठ असेल आवण वतला एककोटी स्िाधीनता असेल, तर त्या 
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सांरिनेिे सिथ कबदू एकाि िळेी त्याांच्या मूळ समतोलािस्रे्तील स्र्ानामधून जातात. तर्ावप स्ितःति 
होणाऱ्या कां पनाव्यवतवरक्त अशी सांरिना म्हणजे कां पनात्मक विके्षपािे एक अवधष्ठान ककिा कें द्र ठरते आवण 
हा विके्षप एखाद्या ध्िवनलहरीप्रमाणे वनम्नस्तरातील उपयुथक्त कें द्रापासून वत्रज्यात्मक वदशाांनी सगळीकडे 
पसरत जातो. या घटनेमुळे विके्षप-कें द्रापासून बऱ्याि अांतरािर बाांधलेल्या िास्तूांमध्ये प्रिृत्त कां पने वनमाण 
करण्यािी क्षमता, वनम्नस्तरामध्ये वनमाण होते. विके्षपास प्रारांभ करणारी घटना म्हणजे पे्ररणा होय. पे्ररणेिा 
कायथकाल फारि र्ोडा असण्यािा सांभि असतो. उदाहरणार्थ, स्फोट ककिा भकूां प याांमुळे वनमाण होणाऱ्या 
पे्ररणाांिा कायथकाल र्ोडाि असतो. या उदाहरणाांतील पे्ररणाांमुळे वनमाण होणाऱ्या लहरींिी तीव्रता 
स्स्नग्धताजन्य मांदीकरणामुळे कमी होत जाते. याउलट, िालू असणारी यांते्र, स्रू्णा ठोकण्यािे कायथ, 
रस्त्यािरील िदथळ इत्यादींमुळे वनमाण होणारी वनयतकावलक पे्ररणा स्र्ायी स्िरूपािी कां पने वनमाण करते. 
 

लहरींिी सिथसामान्य िैवशष्ट्ये पवरच्छेद १५५ मध्ये विशद केली आहेत. एकापाठोपाठ जाणाऱ्या 
लहरींच्या अग्रसीमाांना काटकोनात छेदणाऱ्या रेिेस लहरींच्या संचाराची रेषा म्हणतात. या रेिेिर 
असलेल्या र या कणामधून लहरींिी अग्रसीमा जाते, तत्क्षणी तो कां प पाितो (आकृती १४८ अ). ज्या िळेी 
या कणाने त्यािा पवहला फेरा पुरा केलेला असतो त्यािळेी लहरीच्या अग्रसीमेने आक्रवमलेले अांतर 
पुढीलप्रमाणे असते. 
 

ल = ध ग [१] 
 

येरे् ध हा वनयतकाल आहे आवण ग हा लहरीच्या सांिारािा िगे आहे. ल या अांतरास लहरीची 
लाबंी म्हणतात. 
 

एखाद्या पे्ररणेमुळे वनमाण होणाऱ्या कां पनािा प्रकार आवण लहरींच्या सांिारािा िगे, मूलतः ज्या 
माध्यमातून लहरींिा प्रिास होतो, या माध्यमािे स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ आवण पे्ररणा-कें द्राच्या 
सांदभात माध्यमातील गुणधमथवभन्नत्िािे पृष्ठ कोठे आहे, याांिर अिलांबून असतात. या सांबांधािा ऊहापोह 
करणारे वसद्धाांत स्स्र्वतस्र्ापकत्िवसद्धाांतातील मूलभतू समीकरणाांिर आधारलेले आहेत आवण त्याांत 
अवतशय उच्च गवणतािा उपयोग करािा लागतो. त्यापैकी पायाांच्या समस्याांशी प्रत्यक्षपणे वनगवडत 
असलेल्या फवलताांिा सांवक्षप्त साराांश पुढील पवरच्छेदाांतून वदला आहे. 

 

 
आकृिी १४८ : (अ) लहर-सांिार दाखविणारी रेखाकृती (आ) कां पन पािणाऱ्या माध्यमािे पॉयसन गुणोत्तर 

आवण दमन-लहरींच्या तसेि कातथवनक-लहरींच्या सांिारािा िगे याांमधील सांबांध. 
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स्स्र्वतस्र्ापक आवण समाांग अशा अपार घनराशीच्या अांतरांगात एखाद्या कबदुस्र्ानी पे्ररणा उत्पन्न 
झाली असता, वतच्यािारे केिळ दोन प्रकाराांच्या लहरी वनमाण होतात. एक प्रकार म्हणजे दमनकारी बकिा 
पुढे ढकलिाऱ्या बकिा द लहरी आवण दुसरा प्रकार म्हणजे आडव्या बकिा काियणनक बकिा क लहरी. 
दमनलहरींत कणाांिे कां पन लहरींच्या सांिार-वदशते होते. ध्िवनलहरींच्या मागािरील कणाांिे कां पन अशाि 
प्रकारिे असते. अशा लहरींिा िगे पुढील समीकरणाने व्यक्त करता येतो. 
 

येरे् 
 

[२] 

 
य ं : यांगिा मापाांक, 
पॉ : पॉयसनिे गुणोत्तर, 
घ : घनराशीिी घनता आवण 
त्व : गुरुत्िाकिथण प्रिगे 

 
आहेत. 
 

आडव्या लहरींत म्हणजेि क लहरींत कणाांिे कां पन, लहरींच्या सांिारवदशलेा काटकोनात 
असलेल्या पातळीत होते. अशा लहरींिा िगे पढुील समीकरणाने व्यक्त होतो : 
 

गक = √ यं त्व = √ ज्ञ त्व [३] २ घ (१ + पॉ) घ 
 
येरे् ज्ञ हा कातथवनक मापाांक आहे. गद आवण गक या िगेाांिरील पॉयसनच्या गुणोत्तरािा प्रभाि आकृती १४८ 
आ िरून वदसून येईल. क लहरींिा िगे नेहमीि द लहरींच्या िगेापेक्षा कमी असतो. पॉ = ०·५ असेल, 
तेव्हा गद हा िगे अनांत होतो आवण गक मात्र पवरवमत असतो. त्यािे मूल्य पुढील समीकरणाने व्यक्त होते : 
 

गक = यं त्व  ३ घ 
 
अपारप्राय ककिा स्तरयुक्त घनराशीत उत्पन्न केलेल्या पे्ररणेमुळे, आणखी इतरही प्रकाराांच्या लहरी 

वनमाण होतात. या लहरी अपारप्राय घनराशीत पृष्ठभागानुसार ि त्यास समाांतरपणे प्रिास करतात आवण 
स्तरयुक्त घनराशीत त्या गुणधमथवभन्नत्िाच्या पृष्ठास समाांतर प्रिास करतात. त्यामुळे अशा लहरींना पृष्ठीय 
लहरी म्हणतात. पृष्ठभागापासून दूर जाि,े तसे या लहरींमुळे वनमाण होणारे विस्र्ापन कमी होत जाते. रॅले 
लहरी ि लव्ह लहरी हीं पषृ्ठीय लहरींिी सुविख्यात उदाहरणे आहेत. रॅले लहरींमध्ये माध्यमािे कण 
लां बितुथळाकार पर्ािरून कां प पाितात ि या कां पनािी पातळी लहरींच्या सांिाराच्या वदशलेा समाांतर आवण 
राशीच्या पृष्ठभागाला काटकोनात असते. लव्ह लहरी म्हणजे विशिे प्रकारच्या कातथवनक लहरी आहेत. 
अपारप्राय घनराशीच्या पृष्ठभागानुसार जाताना, सगळ्याि पृष्ठीय लहरींिा िगे कातथवनक लहरींच्या 
िगेापेक्षा ककवित् कमी असतो (समीकरण ३). काही पृष्ठीय लहरींिा—त्याांत लव्ह लहरीही आल्या—िगे 
सापेक्षतः कमी जाडीच्या स्स्र्वतस्र्ापक र्राांत, लहरीिी लाांबी आवण र्रािी जाडी याांिर अिलांबून असतो. 
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कां पनािे माध्यम पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असते, या गृहीताच्या आधारे पृष्ठीयलहरींच्या वसद्धाांताांिी 
िाढ होत गेली आहे. सैद्धाांवतक भकूां पशास्त्राच्या कोणत्याही पाठ्यपुस्तकात तविियक मावहती वमळते; 
उदाहरणार्थ, मसेॅलिने (१९३६). पवरवमत जाडीच्या स्स्र्वतस्र्ापक र्रातून जाणाऱ्या रॅले-लहरींिा 
आयाम आवण र्राच्या पृष्ठभागापासून मोजलेले अांतर याांमधील सांबांधािे गवणतात्मक अन्ििेण माग्युथरेने 
(१९३३) प्रकावशत केले आहे. पृष्ठीय लहरींिा वसद्धाांत, सुकरतादायी गृहीताांिर आधावरत आहे, तसेि या 
लहरींिे स्िरूपही गुांतागुांतीिे आहे. या दोन गोष्टींमुळे, पृष्ठीय लहरींविियी के्षत्रात वमळणाऱ्या फवलताांिा 
अन्ियार्थ लािणे, नेहमीि काहीसे अवनवित स्िरूपािे राहते. 
 

ज्याांिे स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ वभन्न आहेत, अशा दोन माध्यमाांना अलग करणाऱ्या 
सीमेजिळ लहरी एक तर ज्या माध्यमातून आलेल्या असतात त्या माध्यमाति परािर्मतत होतात ककिा त्याांिे 
िक्रीभिन होते; म्हणजेि दुसऱ्या माध्यमात वशरताना त्याांिी वदशा बदलते. एखाद्या कणािर दोन पे्ररणा–
उदाहरणार्थ, एक पे्ररणा तडक येऊन पोिणाऱ्या लहरीिी आवण दुसरी परािर्मतत लहरीिी–कारक 
झाल्या, तर प्रत्येक पे्ररणेमुळे स्ितांत्रपणे वनमाण होणाऱ्या हालिालींिी भौवमवतक बेरीज केली असता, त्या 
कणािी फलरूप हालिाल आपल्याला प्राप्त होते. या दोन पे्ररणा जर सममूल्य परांतु विरुद्धवदक् असतील, 
तर कण स्स्र्रपणे तेरे्ि राहतो. या घटनाांना समाघात घटना म्हणतात. 
 

उपयुथक्त घटनाांिे वनयांत्रण करणारे वनयम, प्रकाशविज्ञानातील पवरितथन, िक्रीभिन आवण 
समाघात या घटनाांच्या वनयमाांप्रमाणेि असतात. भकूां पसावधत मृवत्तकाअन्ििेणाच्या समस्याांना हे वनयम 
लागनू, त्यासाठी कराि ेलागणारे गवणतात्मक कायथ रॅम्स्पेकने प्रकावशत केले आहे (डेगेबो १९३६). 
 
१६२. स्िूिािंरील अनुदीर्घयय आघाि : 
िरून पडणारा घण एखाद्या स्रू्णेिर आघात करतो, त्यािळेी लहरींच्या सांिारािा एक अवतशय सोपा 
प्रकार दृष्टोत्पत्तीस येतो. स्रू्णाशीिािर घणािा आघात होताि, स्रू्णेमध्ये दमनकारी लहर वनमाण होते. 
ही लहर स्रू्णेमधून वििवक्षत कबदूपयंत जाते ि तेरू्न परत स्रू्णेमध्ये परािर्मतत होते. स्रू्णाांच्या शीघ्रिधेन 
विरोधाविियीच्या जुन्या वसद्धाांताांत ह्या गोष्टीिा वििार केलेला नव्हता (पवरच्छेद ५२ पाहा). त्यामुळे 
स्रू्णािधेन कायाच्या पवरणामािर पडणाऱ्या स्रू्णेच्या िजनाच्या प्रभािाविियी त्या वसद्धाांताांतून िकुीिी 
मावहती वमळत असे. 
 

स्रू्णाांिरील अनुदीघ्यथ आघातािे वसद्धाांत सळईतील अनुदीघ्यथ कां पनाच्या कलनसमीकरणािर 
आधावरत आहेत आवण हे समीकरण पुढील गृहीताांिर आधावरत आहे. स्रू्णा पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक आहे; 
स्रू्णेत कोणत्याही वठकाणी घेतलेला आडिा छेद कां पनकालात समतलि राहतो आवण स्रू्णेिे कण 
अनुदीघ्यथ म्हणजे स्रू्णेच्या अक्षाला समाांतर वदशतेि कां प पाितात. स्रू्णेच्या पाश्वीय विरूपत्िाकडे येरे् 
दुलथक्ष केले जाते. दुसऱ्या शबदाांत असे म्हणता येईल की, पॉ या पॉयसनच्या गुणोत्तरािे मूल्य शून्य आहे असे 
गृहीत धरले जाते. समजा, 
 

न : स्रू्णेच्या छेदािे कां पनकालातील अनुदीघ्यथ विस्र्ापन; छेदािी खोली ख आवण 
मापनसमय ळ; 

ರ : स्रू्णेच्या एकाांक लाांबीिे दमन ककिा दमनजन्य विकृती; मापनस्र्लािी खोली ख आवण 
मापन-समय ळ; 
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आ : स्रू्णेच्या छेदािे के्षत्रफळ; 
ल : स्रू्णेिी लाांबी; 
दा : स्रू्णेच्या ख खोलीिरील छेदािर, ळ समयी येणारा एकूण दाब; 
ಲ : दा / आ : उपयुथक्त छेदािरील दमन प्रवतबल; 
यां : स्रू्णेच्या पदार्ािा यांगिा मापाांक आवण 
घ : पदार्ािी घनता 

 
आहेत. 
 

दमनजन्य विकृती ರ पुढीलप्रमाणे माांडता येईल : 
 

ರ = ∂न  ∂ख 
 

ರ = 
ಲ = दा  
य ं आय 

 
असल्यामुळे आपल्याला पुढील समीकरण वमळते : 
 

दा = आय ं ∂ न  ∂ ख 
 

ख + ∂ख खोलीिरील छेदािर येणारा एकूण दाब पुढील समीकरणाने व्यक्त होतो : 
 

दा + d दा = आय ं ( 
∂ न + ∂²न · dख ) ∂ ख ∂ख² 

 
डी अलेम्बटथच्या तत्त्िानुसार स्रू्णेच्या शकलािर कारक असणाऱ्या स्र्ैवतक बलाांिे फलरूप बल, 

जडत्ि बलाइतके (शकलािे िस्तुमान × त्यािा प्रिगे) असले पावहजे. शकलािे िस्तुमान 
 

 घआ · dख त्व 
 
जडत्िबल : 
 

 घआ · dख · ∂²न  त्व ∂ळ² 
 
आवण स्रै्वतक बलाांिे फलरूप बल : 
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दा + dदा  – दा = आय ं ∂²न dख ∂ख² 
 
आहे, म्हणून डी अलेम्बटथच्या तत्त्िानुसार— 
 

आय ं ∂²न = घ आ  ∂²न  ∂ख² त्व ∂ळ² 
 
म्हणजेि 
 

 ∂²न = यं त्व  ∂²न [१] ∂ळ² ध ∂ख² 
 

हे स्रू्णाांमधील अनुदीघ्यथ कां पनाांिे कलन-समीकरण आहे. स्रू्णेिा अग्राधार ताठ आहे की 
स्स्र्वतस्र्ापक आहे, यािा या समीकरणािर पवरणाम होत नाही. स्रू्णाांमधील पाश्वीय विरूपतेकडे या 
वसद्धाांतात दुलथक्ष केलेले आहे. त्यामुळे लहरीिा स्रू्णेतील सांिारािा िगे वमळविण्यासाठी समीकरण १६१ 
(२) मध्ये पॉ = ० वनयुक्त करता येईल. तदनुसार पढुील समीकरण वमळते : 
 

 
[२] 

 
त्यामुळे समीकरण १ पढुील स्िरूपातही माांडता येते : 
 

 
∂²न 

= ग² 
∂²न 

 [३] 
∂ळ² ∂ख² 

 
येरे् ग हा आघातजन्य लहरीिा स्रू्णेतील सांिारािा िगे आहे : 
 

वजिे तळाग्र ताठ आधारािर आहे, अशा स्रू्णेिा आता वििार करू. वतिे िजन वस्रू् आहे आवण 
लाांबी ल आहे. ठोकण्यासाठी िापरलेल्या घणािे िजन वह असून स्रू्णेच्या माथ्यािर घणािे ठोके वदले 
जात आहेत. घणािा खाली उतरण्यािा िगे गह आहे. या आघातामुळे स्रू्णेच्या तळािर वनमाण होणारे 
महत्तम दमन-प्रवतबल (ಲमह·) समीकरण ३ च्या साहाय्याने वमळते; परांतु त्यासाठी वस्रू्/वह या गुणोत्तरािे 
मूल्य ५ हून कमी असाि े(बॉवसनेस्क १८८५) लागते. 
 

ಲमहत्तम = २ य गह · (१ + ∊ ⁻² वस्रू्/वह) [४] ग 
 
येरे्  ∊म्हणजे नैसर्मगक लघुगणकािा मलूाांक आहे. 
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खरे पाहता, उपयुथक्त समीकरणात गृहीत धरलेल्या पवरस्स्र्तीपेक्षा प्रत्यक्षातील पवरस्स्र्ती िगेळी 
असते. उदा., स्रू्णेच्या तळाग्रािा आधार कधीही पूणथत्िाने ताठ नसतो आवण स्रू्णेच्या माथ्यािे प्रत्यक्ष 
आघातापासून सांरक्षण व्हाि,े म्हणून त्यािर टोपण ककिा स्रू्णाल बसविलेले असते. उपयुथक्त वसद्धाांत 
स्रू्णा-िधेन समस्येला अनुरूप करून घेता यािा, या उदे्दशाने “विवटश वबस्ल्डांग वरसिथ बोडथ ”या सांस्रे्ने 
कायथ केले आहे. स्रू्णेिे तळाग्र पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक आधारािर आहे आवण स्रू्णाशीिाच्या रक्षणासाठी 
पूणथत्िाने स्स्र्वतस्र्ापक असलेले टोपण त्यािर बसविलेले आहे, अशी गृहीते स्िीकारून समीकरण ३ या 
सांस्रे्ने सोडिनू पावहले (ग्लॅनस्व्हल आवण इतर १९३८). त्यातून वमळालेली अांवतम समीकरणे फारि 
स्क्लष्ट आहेत. तर्ावप त्याांच्याऐिजी पुरेशी समाधान कारक फवलते देणारी सोपी समीकरणे उपलबध 
आहेत. त्याांपैकी एक खाली वदले आहे : 
 

 

[५] 

 
येरे् थक हा स्स्र्राांक असून त्यािी पवरमाणे गॅ्रम. सेंमी.⁻³ अशी आहेत. त्यािे मूल्य स्रू्णा-टोपणाच्या 
स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमांिर अिलांबून असते (कुकमग्ज १९४०). समीकरण ५ एखाद्या उदाहरणात 
लागू पडते की नाही, हे ठरविण्यासाठी पढुील गुणोत्तरािे मूल्य प्रर्म ठरवितात : 
 

र = वस्रू् [६] वह (१ + यं /लथक) 
 
र िे मूल्य ०·१ ककिा ०·१५ पेक्षा लहान असेल, तर समीकरण ५ च्या साहाय्याने वमळणारी फवलते बरीिशी 
अिूक असतात. एरिी या सांवक्षप्त समीकरणाऐिजी मूळ समीकरणाांिा अिलांब करणे आिश्यक ठरते. 
 

सारख्या मापाच्या परांतु वभन्न घनतेच्या (घ आवण घ’) आवण यांगिा मापाांक वभन्न असलेल्या (य ं
आवण य’ं) दोन स्रू्णाांच्या शीिांिर सारख्याि िजनािे घण सारख्याि िगेाने आघात करीत असतील, तर 
त्या आघाताांमुळे वनमाण होणाऱ्या महत्तम दमनप्रवतबलाांमधील गुणोत्तरािे मूल्य, दोन गोष्टींिर अिलांबनू 
असते. त्याांपैकी पवहली, तळाग्राच्या आधारािा ताठपणा आवण दुसरी म्हणजे स्रू्णाशीिाच्या 
सुरवक्षततेसाठी िापरलेली पद्धत. तळाग्रािा आधार ताठ असेल आवण शीिािर टोपण नसेल, तर 
समीकरणे २ आवण ४ याांच्या साहाय्याने आपल्याला पुढील समीकरण प्राप्त होते. 
 

 
[७] 

 
येरे् वस्रू् आवण व’स्रू् ही या दोन स्रू्णाांिी िजने आहेत. तळाग्रािा आधार स्स्र्वतस्र्ापक असेल आवण 
शीिािरिी टोपणे सारखीि स्स्र्वतस्र्ापक ककिा कठीण असतील, तर समीकरणे २ ि ५ याांिा अिलांब 
करून पढुील समीकरण वमळते : 
 

 
[८] 
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समीकरणे ४ ि ५ याांच्या व्यािहावरक उपयोगाविियी ििा करताना कुकमग्जने (१९४०) 
पुढील उदाहरण वदले आहे. त्यात एक लाकडी आवण एक प्रबवलत काँक्रीटिी, अशा दोन स्रू्णा 
वििारार्थ घेतल्या आहेत. दोन्हींिी मापे सारखीि आहेत. त्या ठोकण्यासाठी िापरलेल्या घणािे 
िजन िह = ५००० पौंड आहे. भरण आवण गाळ याांच्या मृदू र्राांतून जाऊन त्याखाली असलेल्या, 
िालुकेच्या कठीण र्रािर स्रू्णा टेकल्या आहेत. आघाताच्या िळेी घणािा िगे गह = १४ 
फूट/सेकां द आहे. दोन्ही स्रू्णा-शीिांिर सांरक्षणासाठी दोन सारखीि टोपणे लािलेली आहेत. 
त्याांिा कावठण्य-स्स्र्राांक थक = १००० पौंड/घनइांि आहे. स्रू्णाांविियीिी इतर मावहती 
खालीलप्रमाणे आहे : 

 
 काँक्रीटिी स्रू्णा लाकडी स्रू्णा 
लाांबी : ल २५’ २५’ 
छेदके्षत्र : आ १२ʺ × १२ʺ १२ʺ × १२ʺ 
िजन : वस्रू् ३७५० पौंड १००० पौंड 
घनता : घ १५० पौंड / घ. फू. ४० पौंड / घ. फू. 
यांगिा मापाांक : य ं ३ × १०⁶ पौंड / िौ. इां. १·२ × १०⁶ पौं / िौ. इां. 

 ९,६१० फू./सेकां द ११,८०० फू./सेकां द. 
 

तळागे्र कठीण र्रािर आवण स्रू्णाशीि ेअसांरवक्षत असलेल्या पवरस्स्र्तीत, िरील स्रू्णाांिर आघात 
झाले असता, वनमाण होणारी महत्तम बले (आ. ಲमह.) समीकरण ४ िा अिलांब करून पढुीलप्रमाणे 
वमळतात. काँक्रीटिी स्रू्णा १५,४०,००० पौंड आवण लाकडी स्रू्णा ६,८५,००० पौंड. तळागे्र 
स्स्र्वतस्र्ापक र्रािर असतील आवण स्रू्णाशीिांिर सांरक्षक टोपणे असतील, तर या गोष्टी वििारात 
घेऊन वसद्ध केलेल्या समीकरण ५ िा अिलांब करून आ. ಲमह. िी मूल्ये पढुीलप्रमाणे वमळतात : 
काँक्रीटिी स्रू्णा ५,१४,००० पौंड आवण लाकडी स्रू्णा ३,८९,००० पौंड. प्रत्यक्षात येणारी बले याांहून कमी 
असण्यािाि अवधक सांभि आहे. कारण समीकरण ५ ज्या वसद्धाांतािर आधारलेले आहे, त्यात स्रू्णाांिरील 
त्ििाघिथण आवण स्रू्णाां मधील मांदत्िकारी बल याांिा वििार केलेला नाही. तर्ावप वििवक्षत आघातामुळे 
वनमाण होणारे महत्तम बल, काँक्रीटच्या स्रू्णेच्या बाबतीत लाकडी स्रू्णेच्या बाबतीतील महत्तम बलापेक्षा 
अवधक असते, हा वनष्ट्किथ या फवलताांिरून योग्यि आहे, हे वदसून येते. हा वनष्ट्किथ ज्या वसद्धाांतािर 
अिलांबून आहे, त्यािी यर्ार्थता मोठ्या प्रमाणािर प्रयोग करून स्रू्लमानाने वसद्ध झालेली आहे 
(ग्लॅनस्व्हल आवण इतर १९३८). िर वििारार्थ घेतलेल्या दोन स्रू्णाांच्या अग्राांिरील महत्तम दाबामध्ये 
फरक असतो, त्यामुळे काँक्रीटिी स्रू्णा दृढ स्तरामध्ये लाकडी स्रू्णेपेक्षा अवधक खोलिर घुसली पावहजे 
आवण खाली जाणे अशक्य झाल्यानांतर वमळणारी वतिी स्र्ैवतक भारधारणक्षमताही अवधक असली पावहजे. 
परांतु स्रू्णेिे िजनि केिळ वििारात घेऊन वसद्ध केलेल्या पूिोक्त स्रू्णासूत्राांनुसार (पवरच्छेद ५२ पाहा) 
लाकडी स्रू्णेिी भारधारणक्षमता काँक्रीटच्या स्रू्णेपेक्षा अवधक असली पावहजे असे उत्तर वनघते. अर्ात 
दोन्ही स्रू्णा खाली जाणे अशक्य होईपयंत ठोकलेल्या असाव्यात. स्रू्णासूत्राांमुळे, जे अनेक िुकीिे 
वनष्ट्किथ वनघण्यािा सांभि असतो, त्याांिे हे एक उदाहरण आहे. सूत्राांतील या त्रुटींिी कारणे पवर॰ ५२ मध्ये 
विशद केली आहेत. 
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१६३. स्फोटक द्रव्ये आणि कंपनयंते्र याचं्या साहाय्याने केलेले मृणिकेचे अन्िेषि : 
समीकरण १६१ (२) आवण (३) याांिरून असे वदसते की, लहरींच्या सांिारािा िगे यांगिा मापाांक आवण 
पॉयसनिे गुणोत्तर याांिर अिलांबून असतो. साधारणतः ज्याांिे स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ प्रकिाने 
वभन्न आहेत अशा र्राांना अलग करणाऱ्या सुस्पष्ट अशा सीमारेिा प्रत्यक्षात अस्स्तत्िात असतात. या 
सीमाांिरून लहरींिे पराितथन ककिा िक्रीभिन सुस्पष्टपणे होण्यािा सांभि असतो. म्हणून भपूृष्ठािर 
ठेिलेल्या एखाद्या पे्ररणेिारा कां पने वनमाण करून ि त्याांिी नोंद विके्षप-कें द्रापासून वनरवनराळ्या अांतरािर 
करून भपूृष्ठाखाली असलेल्या र्राांिी जाडी ि त्याांिे स्स्र्वतस्र्ापकत्िविियक गुणधमथ ठरविणे तावत्त्िक-
दृष्ट्या शक्य वदसते. गेली वकत्येक िि ेअशा पद्धतींिा उपयोग केला जात आहे. भगूभातील पवरस्स्र्ती 
अनुकूल असेल, तर त्याांतून वमळणारी फवलते समाधानकारक असतात. ही पे्ररणा एखादा कृवत्रम स्फोट 
करून ककिा कां पकाच्यािारे वनमाण केली जाते. दोन्ही प्रकाराांत पावहजे तेरे् उिलून नेण्याजोग्या 
भकूां पलेखनयांत्राांच्या साहाय्याने विके्षपकें द्रापासून वनरवनराळ्या अांतराांिर एकाि िळेी कां पनाांिी नोंद केली 
जाते. म्हणून या पद्धतींना भूकंपसाणधि मृणिकाअन्िेषिाच्या पद्धिी असेही म्हणतात. 
 

स्फोटपद्धतीत र्ोडेसे डायनामाइट उडिनू पे्ररणा वनमाण केली जाते. या प्रकारिी पे्ररणा मुख्यतः 
दमनलहरी वनमाण करते. दमट अिस्रे्पेक्षा सांपृक्त अिस्रे्त मृवत्तकेतून दमनलहरींिा सांिार अवधक िगेाने 
होतो. त्यामुळे भमूीतील केशाकिथणजन्य सांपृक्तीच्या भागािी िरिी सीमा म्हणजे स्फोटजन्य लहरींच्या 
सांिारिगेात बदल घडविणारे एक महत्त्िािे पृष्ठ ठरते. स्फोटस्र्ानापासून काढलेल्या सरळ रेिाांिर 
भकूां पलेखनयांते्र ठेिलेली असतात. त्याांच्यािारे स्फोटािा क्षण आवण तदनांतरिी कां पने याांिी नोंद केली 
जाते. बऱ्याि खोलीपयंत अन्ििेण-उदाहरणार्थ, भवूमगत वमठािे साठे शोधण्यासाठी कराि े लागणारे 
अन्ििेण–कराियािे असेल, तर भकूां पलेखन-यांत्राांनी केलेल्या नोंदींिा अन्ियार्थ लािण्यासाठी पढुीलपैकी 
एका घटनेिा आधार घेतला जातो. स्फोटािा क्षण आवण शस्क्तमान पे्ररणा यांत्रापयंत आल्यािा पवहला क्षण 
याांमधील कालािवध ही त्याांपैकी एक घटना आवण दुसरी म्हणजे मांद िगेाच्या लहरी पोंिण्यासाठी 
लागणारा कालािवध ही घटना. भकूां पलेखात प्रर्म नोंदलेली पे्ररणा ज्या लहरींमुळे वनमाण होते, ती 
स्फोटकबदू आवण भकूां पयांत्र याांना जोडणाऱ्या सरळ रेिेिर असते. हे ज्या अांतरापयंत घडते ते अदृढ र्राच्या 
जाडीिर अिलांबनू असते. या अांतरापलीकडे असणाऱ्या यांत्रािर नोंदली जाणारी पवहली शस्क्तमान पे्ररणा 
िक्रीभिन झालेल्या लहरींमुळे वनमाण झालेली असते. या लहरी लघुतम विरोधाच्या भवूमगत मागाने प्रिास 
करणाऱ्या असतात. त्यानांतर नोंदल्या जाणाऱ्या पे्ररणा, या अवधक विरोधाच्या माध्यमातून प्रिास करणाऱ्या 
प्रत्यक्ष ककिा परािर्मतत लहरींमुळे वनमाण झालेल्या असतात. म्हणून या दोन पद्धतींना अनुक्रमे िक्रीभिन-
पद्धि आवण परािियन-पद्धि असे म्हणतात (उदाहरणार्थ, लीट १९३८ ककिा हेलांड १९४० पाहा). 
 

स्र्ापत्यव्यिहारासाठी कराव्या लागणाऱ्या मृवत्तका-अन्ििेणात केिळ िक्रीभिन पद्धति िापरली 
जाते. या पद्धतीिा उपयोग भगूभातील खडकािर असलेल्या अदृढ र्राांिी एकूण जाडी ठरविण्यासाठी 
ककिा दृढ र्रािरील विस्कवळत र्राांिी जाडी ठरविण्यासाठी केला जातो. दमनलहरींिा खडकातून 
जातानािा िगे अदृढ पदार्ातील िगेाच्या वनदान १० पट तरी असतो. त्यामुळे या दोन र्राांना अलग 
करणारी सीमा सुस्पष्ट अशा िक्रीभिनाच्या प्रवक्रयेला कारणीभतू होते (शपेाडथ १९३५). या पद्धतीमागील 
तत्त्ि आकृती १४९ मध्ये स्पष्ट केले आहे. समजा, 
 

ग₁ = लहरींच्या सांिारािा अदृढ पदार्ातील िगे, 
ग₂ = खडकातील सांिारािा िगे, 
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ळ₁ = पवहली शस्क्तमान पे्ररणा १ या वठकाणी ठेिलेल्या नोंद-यांत्राजिळ पोिण्यािा काळ; 
ल₁ = स्फोट-कबदू आवण नोंदयांत्र १ याांमधील अांतर, 
ळ₂ = नोंदयांत्र २ च्या बाबतीतील तसाि काळ, 
ल₂ = नोंदयांत्र २ ने अांतर आवण 

ड = भपूृष्ठापासून खडकािी खोली 
 
आहेत. 
 

ग₁ पेक्षा ग₂ पुष्ट्कळि अवधक असल्यामुळे स्फोटस्र्ानापासून ल₂ या लाांब अांतरािर असलेल्या 
नोंदयांत्र २ जिळ पोिणाऱ्या पवहल्या लहरी म्हणजे िक्रीभतू लहरी असतील, त्या मुख्यतः आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे पृष्ठभागालगतच्या मागाने येतात. 

 

 
आकृिी १४९ : भकूां पनिारा मृवत्तका-अन्ििेणाच्या िक्रीभिन पद्धतीिे तत्त्ि विशद करणारी रेखाकृती. 

 
याउलट, ल₁ या कमी अांतरािर असलेल्या नोंदयांत्राशी पोिणारी पवहली पे्ररणा, ही तडक येणाऱ्या 
लहरीमुळे वनमाण झालेली असते. भकूां प-लहर भपूृष्ठापासून वनघून खडकापयंत जाते आवण पुनः तेरू्न 
काटकोन करून भपूृष्ठाला परत येते; तसेि भपूृष्ठ आवण खडकािा पृष्ठभाग समाांतर आहेत; अशी सोईस्कर 
गृहीते साधारणतः स्िीकारली जातात. या गृहीताांनुसार नोंदयांत्र १ च्या बाबतीत आपल्याला पुढील 
समीकरण वमळते : 
 

ळ ₁ = ल₁ म्हणजेि ग ₁ = ल₁  ग₁ ळ₁ 
 
आवण नोंदयांत्र २ च्या बाबतीत पुढील समीकरण वमळते : 
 

ळ ₂ = २ ड + ल₂ म्हणजेि ड 
= ( ळ ₂ –   ल₂ ) ग₁  ग₁ ग₂ ग₂ २ 

 
एिांि आपल्याला ड, ग₁ आवण ग₂ हीं अज्ञात पदे प्रविष्ट झालेली २ समीकरणे वमळाली. वतसरे समीकरण 
वमळविण्यासाठी आपण स्फोटकबदूपासून ल₃ अांतरािर वतसरे यांत्र बसि ू (आकृतीत दाखविलेले नाही) 
आवण पवहली शस्क्तमान पे्ररणा पोिण्यािा ळ₃ हा समय नोंदू. 
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खडकािा पृष्ठभाग भपूृष्ठाला समाांतर नसेल ककिा आपल्याला एखाद्या भगूभथस्र् खोऱ्यािा तळ 
शोधाियािा असेल, तर भपूषृ्ठािरील ठ₁, ठ₂ या वनरवनराळ्या वठकाणी स्फोट करून, तेरू्न वनघणाऱ्या 
सरळ रेिाांिर ठेिलेल्या भकूां पलेखनयांत्रािर नोंदी केल्या पावहजेत. या पद्धतीत उद्भिणारा मुख्य दोि असा 
आहे की, आपण भपूृष्ठापासून लगेि खालच्या भागात ठ पासून १ या कबदूपयंत जाण्यािा लहरींिा िगे आवण 
भजूलपातळी ककिा वनरवनराळ्या र्राांच्या सीमा याांना पार करून उभ्या वदशनेे खाली जाणाऱ्या लहरींिा िगे 
हे दोन्ही सारखेि असतात, असे गृहीत धरतो. तरीही अनुकूल भगूभथस्र् पवरस्स्र्तीत या पद्धतीने वमळणारी 
फवलते समाधानकारक असतात (शपेाडथ १९३५). 
 

आकृती १४८ आ मध्ये दाखविलेल्या सांबांधाच्या स्िरूपािरून असे वदसून येईल की, द लहरींच्या ग 
या िगेािर पॉ-मधील बदलाांिा पडणारा प्रभाि असा आहे की, त्यामुळे मवृत्तकेच्या वकतीतरी अवधक 
महत्त्िाच्या अन्य गुणधमांतील बदलाांिा — उदाहरणार्थ, स्स्र्वतस्र्ापकत्ि मापाांकातील बदलाांिा–प्रभाि 
पुसला जातो. पॉ िे मूल्य नेहमीि अज्ञात असते. म्हणून ज्या र्रातून स्फोटजन्य लहरी सांिार करतात, 
त्यािा स्स्र्वतस्र्ापकत्ि-मापाांक स्फोटपद्धतीने ठरविता येत नाही. त्यािप्रमाणे, अशा स्फोटातून एकि 
पे्ररणा उत्पन्न होत असल्यामुळे, लहरींच्या समाघात घटनाांिी भपूृष्ठािर नोंद करून प्रत्येक स्ितांत्र र्रािी 
जाडी ठरविणेही शक्य नसते. 
 

भकूां पलेखनयांत्राच्या नोंदींतून अवधक मावहती वमळविता यािी म्हणून “डेगेबो बर्मलन ”आवण 
“वजओवफवजकल इस्न्स्टयूट, गोवटन जेन विद्यापीठ ”या दोन सांस्र्ाांनी सहकायथ करून लहरजन्य पे्ररणाांिे 
उगमस्र्ान म्हणून पवरच्छेद १५८ मध्ये िर्मणलेला कां पक िापरला. या कां पकाने वनमाण केलेल्या लहरी 
मुख्यतः पृष्ठीय प्रकारातील कातथवनक लहरी असतात. लहरींच्या या गुांतािळ्यातून एकेक सुस्पष्ट प्रकार—
उदाहरणार्थ, रॅले-लहरी, लव्ह-लहरी इत्यादी—िगेळा करण्यािे कायथ केिळ स्रू्ल मानाने साध्य झालेले 
आहे. कातथवनक लहरींच्या िगेािर भजूलािा कोणताि प्रभाि पडत नाही. याउलट, काही पृष्ठीय लहरींिा, 
सापेक्षतः बारीक असणाऱ्या र्राांच्या सीमाांिरील िगे, पे्ररणेिी िारांिारता आवण र्रािी जाडी याांिर 
अिलांबून असतो. परांतु पे्ररणेिी िारांिारता एका विवशष्ट मूल्याहून अवधक झाली, तर मात्र या लहरींिा िगे 
िारांिारतेिर अिलांबनू राहत नाही आवण त्यािे मूल्य इतर पृष्ठीय लहरींच्या िगेाइतके होते. हा िगे गक 
(समीकरण १६१ (३)), या कातथवनक लहरींच्या िगेापेक्षा ककवित् कमी असतो. तेव्हा सिथि लहरींिा िगे 
िारांिारतेिर अिलांबनू राहणार नाही, अशा प्रकारे जर पे्ररणेिी ‘िारांिारता प्रयोगार्थ घेतली, तर 
लहरसांिारािे नोंदलेले िगे, हे ज्या माध्यमातून लहरीिा मागथ जातो त्याच्या स्स्र्वतस्र्ापकत्िािे वनदशथक 
ठरतात. 
 

कां पकामुळे वनयतकावलक पे्ररणा उत्पन्न होत असल्यामुळे, लहरींिा िगे ठरविण्यािे कायथ मागे 
िर्मणलेल्या िक्रीभिन पद्धतीतील कायाइतके सोपे असत नाही. तर्ावप हा िगे मोजण्यािी समस्या 
यशस्िीपणे सोडविलेली आहे. 
 

दोन, वभन्न दृढतेच्या र्राांमधील सीमा ठरिाियािी असेल, तर कां पकमध्यापासून काढलेल्या सरळ 
रेिाांिर घेतलेल्या, वनरवनराळ्या कबदुस्र्ानी आयामाांिे मापन केले जाते. कां पकापासून दूर जाि,े तसा 
आयाम सातत्याने कमी होत गेलेला असेल—आकृती १५० अ पाहा—तर त्यािा अर्थ असा होतो की, बऱ्याि 
खोलीपयंत समाांग मवृत्तकार्र अस्स्तत्िात आहे. याउलट, खालिी भमूी स्तरयुक्त असेल, तर पृष्ठीय लहरी 



 

अनुक्रमणिका 

आवण परािर्मतत लहरी याांच्या समाघातामुळे, प्रकाशविज्ञानातील न्यटूनप्रणीत कां कणाांच्या घटनेशी तुलना 
करता येईल, अशी घटना दृष्टोत्पत्तीस येते. 

 

 
आकृिी १५० : कां पनयांत्रातून उगम पािणाऱ्या लहरींच्या आयामािर र्र-रिनेिा होणारा पवरणाम 

दाखविणारी रेखाकृती. 
 

या समाघातामुळे, आयाम आवण कां पकापासून मोजलेले अांतर, याांमध्ये वनयतकावलक सांबध वनमाण 
होतो. र्रािी जाडी सिथत्र सारखीि असेल, तर आयामदशथक आलेख कां पकाच्या मध्यरेिेच्या दोन्ही बाजूांस 
सममात्र असतो (आकृती १५० आ पाहा) आवण यातील उांिियाांमध्ये सारखे अांतर असते. र्रािी जाडी 
एका वदशते िाढत गेलेली असेल, तर त्या वदशते आलेखाच्या उांिियाांमधील अांतर िाढत जाते (आकृती 
१५० इ पाहा). कसेही असले, तरी या उांिियाांतील अांतराांिरून र्रािी जाडी ठरविता येते. कां पनाांच्या 
नोंदींिा हा अन्ियार्थ ज्या तत्त्िािर आधावरत आहे, ते सुयोग्यपणे प्रस्र्ावपत झालेले आहे (डेगेबो १९३६). 
या वसद्धान्तानुसार कां पनाच्या नोंदींिरून अवत जाड र्राांमधील लहर-सांिारािा िगेही ठरविता येतो. या 
पद्धतीमागील तत्त्ि आकृती १४९ मध्ये विशद केलेल्या िक्रीभिन पद्धतीसारखेि काहीसे आहे. या 
पद्धतीतील आकडेमोडीिी फवलते अिंर-काल आलेख काढून व्यक्तविली जातात. या आलेखात काळ 
क्ष–अक्षािर, आवण लहरीने आक्रवमलेले अांतर य–अक्षािर स्स्र्त केले जाते. 
 

बऱ्याि मोठ्या भकेू्षत्रािर अन्ििेण कराियािे असेल, तेव्हा उभ्या-आडव्या रेिाांिा पट आखून, 
त्यातील प्रत्येक सांपात-कबदूिर क्रमाक्रमाने कां पक ठेिनू प्रयोग केला जातो आवण पटासाठी काढलेल्या 
रेिाांिरील कबदुस्र्ानी नोंदी केल्या जातात. िरच्या र्राांच्या अन्ििेणासाठी उच्चमूल्य िारांिारतेच्या पे्ररणाांिा 
आवण खालच्या र्राांसाठी लघुमूल्य िारांिारतेच्या पे्ररणाांिा अिलांब केला जातो. 
 

कां पकामुळे केिळ कातथवनक लहरीि वनमाण होत असल्यामुळे या प्रयोगात मोजलेल्या िगेाांिरून 
यांगिा मापाांक (समीकरण १६१ (३) पाहा) ठरविता येत नाही. तर्ावप मुद्दाम केलेल्या स्फोटातून वनमाण 
झालेल्या दमनलहरींच्या िगेािे मापन आवण कां पकािी पद्धत याांिी साांगड घातल्यामुळे सांशोधकाांना ज्या 
दोन प्रकाराांच्या फवलताांिे स्ितांत्र सांि वमळाले त्याांिरून य ंआवण पॉ याांिी मूल्ये, समीकरणे १६१ (२) आवण 
(३) याांच्या साहाय्याने ठरविणे त्याांना शक्य झाले. 
 
१६४. भूकंप-लहरी : 
भकूां पािे तांत्र मूलतः भकूां पसावधत अन्ििेणातील (पवरच्छेद १६३) कृवत्रम पे्ररणाांमुळे वनमाण झालेल्या 
कां पनाांसारखेि असते. 
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भकूां पािी कारणे वनरवनराळी असतात. भपूृष्ठापासून मध्यम खोलीिर, दोिपृष्ठािरून आकस्स्मक 
रीत्या घसरण होणे (कििातील रिनात्मक घडामोडीमुळे होणारा भकूां प); ज्िालामुखी–वनर्ममतीशी 
सांबांवधत असलेले स्फोट आवण अन्य हालिाली (ज्िालामुखीजन्य भकूां प); ककिा ज्या विभागात खडकाांिे 
ितथन घनराशीसारखे होते, त्याच्याखाली खूप खोलीिर होणाऱ्या अज्ञात स्िरूपाच्या प्रवक्रया (पातावलक 
भकूां प) हीं तीं कारणे होत. भकूां पािे उगमस्र्ान ज्या भागात असते त्याला उगमकें द्र आवण त्याच्या सरळ िर 
असलेला भपूृष्ठािरील कबदू ककिा रेिा याांना प्रवतकें द्र असे म्हणतात. प्रवतकें द्राच्या पवरसरात ठेिलेली 
भकूां पलेखनयांते्र साधारणतः द, क आवण अन्य वनरवनराळ्या पृष्ठीय लहरी याांच्या आगमनािी क्रमाने नोंद 
करतात. पृष्ठीय लहरींमध्ये रॅले-लहरी, लव्ह-लहरी आवण अन्य वकत्येक प्रकार नेहमी समाविष्ट असतात. 
प्रवतकें द्रापासून लाांब अांतरािर होणारी नोंद अवधकि गुांतागुांतीिी असते; कारण तेरे् जाईपयंत लहरींत 
अनेक पराितथने आवण िक्रीभिने झालेली असतात. भकूां पािी प्रत्येक घटना म्हणजे एक वनयतकावलक 
पे्ररणा असते. या पे्ररणेमुळे भपूृष्ठािर असलेल्या प्रत्येक िस्तूमध्ये प्रिृत्तकां पने वनमाण होतात. कां वपत िस्तूिी 
िारांिारता आवण पे्ररणेिी िारांिारता याांच्या गुणोत्तरािरि प्रिृत्त कां पनाांिी तीव्रता मुख्यतः अिलांबनू 
असल्यामुळे, पे्ररणेिी िारांिारता हा अवतशय महत्त्िािा घटक ठरतो. दुदैिाने भकूां पजन्य कां पनाांच्या नोंदी 
इतक्या गुांतागुांतीच्या असतात की, त्याांिा अन्ियार्थ लािताना, पुष्ट्कळि श्लेि वनघ ूशकतात. भकूां पजन्य 
कां पने प्रत्येक बाबतीत खाणीत केलेल्या स्फोटामुळे वनमाण होणाऱ्या कां पनाांसारखीि असतात. अशा 
स्फोटाच्या काळात आवण त्यानांतर वमळणारी नोंद आकृती १५१ मध्ये दाखविली आहे (लीट १९३९). 
 

“४०% रेडक्रॉस एक्स्रा वजलेवटन डायनामाइट ”दारू एकदम १९,००० पौंड उडिनू 
कनेस्क्टकट खोऱ्यात असलेल्या रॅप जातीच्या खडकातील खाणीत एक स्फोट केला होता. 
खाणीच्या १९० फुटाांच्या धडीच्या मागे असलेल्या एका लहान भयुारात असलेल्या कोनाड्याांतून ही 
दारू ठासली होती. भकूां पलेखन-यांत्र या पे्ररणाकें द्रापासून १८०० फूट अांतरािर आवण खाणीच्या 
पातळीपासून १२५ फूट खाली असलेल्या वठकाणी, एका खोऱ्यात गाळयुक्त भरणाच्या पृष्ठभागािर 
ठेिले होते. या स्फोटािे ५·९ सेकां द काळात वमळालेले आलेख (आ. १५१) येरे् दाखविले आहेत. 
विस्र्ापनािे उभे, आडि ेआवण अनुदीघ्यथ घटक त्यात वदसतात. नोंद झालेल्या लहरींिे स्िरूप 
पृष्ठीय लहरींसारखे आहे. तुटक रेिेने जी लहर दाखविलेली आहे, वतिा वनयतकाल सुमारे ०·३ 
सेकां द आहे. ही लहर कमी वनयतकालाच्या लहरींमुळे झाकली गेली आहे. कां पनाांिी नोंद घेण्यािे 
काम सांपण्याच्या आसपासच्या काळाांत उभ्या आवण अनुदीघ्यथ वदशतेील विस्र्ापने अस्पष्ट होत 
गेली आहेत. परांतु आडव्या वदशतेील विस्र्ापन िालू आहे. 

 
स्र्ापत्य-समस्याांच्या बाबतीत सिात महत्त्िािे असलेले घटक म्हणजे आडव्या वदशतेील घटक 

होत. आकृती १५१ मध्ये ते आडि े ि अनुदीघ्यथ घटक म्हणून दाखविले आहेत. हेि घटक भमूीिरील 
िास्तूांच्या कलांडण्याला ककिा िाकण्याला कारणीभतू होतात. या कारणास्ति उभ्या घटकाकडे दुलथक्ष 
करण्यािा प्रघात आहे. भकूां पामुळे आडव्या वदशते वनमाण झालेला महत्तम प्रिगे आवण गुरुत्िाकिथणजन्य 
प्रिगे याांमधील थत्ि या गुणोत्तराने भकूां पािी तीव्रता नेहमी व्यक्त केली जाते. या गुणोत्तरािे मूल्य 
अनुमानण्यासाठी पढुील पद्धत िापरली जाते. भकूां पलेखनयांत्राने नोंदलेल्या वक्षवतजसमाांतर कां पनाांच्या 
वठकाणी तशाि प्रकारिी परांतु आकृती १४१ ई मध्ये दाखविलेली सोपी, मुक्त, एकतान कां पने वनयुक्त केली 
जातात. त्याांिा आयाम अ आवण िक्रीय िारांिारता ಚ₁ अशी धरली जाते. समीकरण १५६ (८)िे कलन 
करून भमूीतील कणाांच्या महत्तम प्रिगेािे मूल्य पढुीलप्रमाणे वमळते : 
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थत्ि त्व = ( 
d²क्ष ) महत्तम = अ ಚ₁² 
dळ² 

 
म्हणजेि— 
 

थत्ि = अ 
ಚ² = ४ π² अ [१] त्व त्व ध² 

 

 
आकृिी १५१ : खाणीत उडविलेल्या सुरुां गामुळे गाळयुक्त भरािाच्या पृष्ठभागाशी येणाऱ्या कां पनाांिा आलेख 

(आधार : लीट १९३९) 
 

भकूां पाने वनमाण केलेल्या पे्ररणेच्या िारांिारतेपेक्षा (फ₁) एखाद्या िास्तूिी स्िाभाविक िारांिारता 
(फ₀) फारि मोठी असेल, तर फ₁/फ ₀ = ಚ₁/ಚ₀ हे गुणोत्तर शनू्याच्या जिळपास असते. पवरणामी, कां प 
पािणाऱ्या िास्तूिा आयाम व्यिहारतः भकूां प लहरींच्या आयामाइतकाि होतो. आ. १४३ आ आवण १४४ अ 
पाहा. बहुताांश खुज्या इमारती आवण नेहमीच्या आधारकभती याांच्या बाबतीत या लक्षणािी पूतथता होते. उभ्या 
वदशतेील गुरुत्िाकिथण त्व आवण आडि े थत्ित्व याांना अनुिांवगक बलाांच्या फलरूप बलाइतके स्र्वैतक 
िास्तुबल अशा िास्तूांिर कारक असते, असे गृहीत धरून, त्याांिा पूिथकल्प वसद्ध करता येतो. या 
िास्तुबलाांिा उांि इमारतीिर होणारा प्राकृवतक पवरणाम काहीसा िाऱ्यामुळे वनमाण होणाऱ्या दाबासारखा 
असतो, आवण तसे गृहीत धरून त्या िास्तूच्या अियिाांतील प्रवतबले ठरविता येतात (फ्लेकमग १९३०). 
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सांपूणथ इमारत आवण वतिे कभती, खाांब याांसारखे वनरवनराळे घटक या दोहोंिी स्िाभाविक िारांिारता 
भकूां पजन्य लहरींच्या िारांिारतेपेक्षा फार पलीकडिी असली पावहजे. अन्यर्ा उपयुथक्त आकडेमोडीिी 
फवलते फार फसिी ठरू शकतात. भकूां पकालात आधारकभतीिर (आकृती १५२ अ) येणारा मृवत्तकादाब 
पुढील पद्धतीने काढतात. समजा, भकूां पािी तीव्रता थत्ि आहे. आधारकभत आवण वतच्यामागील भरण—
आकृती १५२ आ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे स्प–¹थत्ि एिढ्या कोनातून वििवलत करून त्याांच्या िजनास 

 या पदाने गुणून त्याांिे िाढलेले िजन ठरवितात. उिथवरत कृती प्रकरण ६ मध्ये िर्मणल्यासारखीि 
असते. 
 

आकृती १५२ इ मध्ये काँक्रीटच्या गुरुत्िाधारी धरणािा छेद दाखविला आहे. भकूां पामुळे धरण आवण 
जलाशयािा तळ हीं दोन्हीही एकदा डािीकडे आवण एकदा उजिीकडे अशा प्रकारे अ इतक्या अांतरापयंत 
पुनः पुनः िगेाने वििवलत होत राहतात. जलाशयातील पाणी मात्र होते तेरे्ि राहू पाहते; कारण 
जलाशयाच्या तळािरील कातथवनक प्रवतबले क्षुल्लक असतात. म्हणून धरण-जलाशय या समूहािर होणारा 
भकूां पािा बलात्मक पवरणाम, धरण जण ु िगेाने स्स्र्र अशा जलाशयाकडे अ अांतरापयंत ढकलले आहे, 
अशासारखा असतो. िसे्टरगाडथने (१९३३), असे दाखिनू वदले आहे की त्िवरत विस्र्ापनास जलपातळी 
पासून ख खोलीिर होणारा पाण्यािा विरोध, धरणाच्या उभ्या पृष्ठािर मोजला आवण त्यािे एकाांक के्षत्रस्र् 
मूल्य द गृहीत धरले, तर द िे मूल्य स्रू्लमानाने खोलीच्या िगथमुळाच्या सरळ प्रमाणात िाढत जाते. हे 
मूल्य पुढील समीकरणाने स्रू्लमानाने वमळते. 
 

द = थथत्ि  [२] 
 

येरे् थ िे मूल्य, च ही जलाशयािी खोली आवण भकूां पाच्या धक्क्यािा ध हा वनयतकाल याांच्या 
गुणोत्तरािर अिलांबनू असते. ध िे मूल्य वदलेले असेल, तर थत्ि िे मूल्य आयामािर (अ) अिलांबनू असते 
(समीकरण १ पाहा). आकृती १४४ इ मध्ये द या पवरिलयाने समीकरण २ व्यक्त केले आहे. वनयतकाल ध 
= ४/३ सेकां द गृहीत धरून आवण च िी वनरवनराळी मूल्ये घेऊन िसे्टरगाडथने थ िी मूल्ये ठरविली तीं अशी 
: 
 
च : ०–३१० फूट ३१० ते ५४० फूट ५४० ते ६८० फूट 
थ : ०·०२६ ०·०२७ ०·०२८ टन/घ. फू. 

 

 
आकृिी १५२ : (अ) आधारकभतीिा छेद (आ) थत्ि त्व या तीव्रतेच्या भकूां पािा कभतीच्या स्र्ैयािर जो 
पवरणाम होईल, जिळजिळ वततकाि पवरणाम होण्यासाठी आिश्यक असलेले कभतीिे ि भरणािे 
काल्पवनक विस्र्ापन (आकृतीत कत्ि ऐिजी थत्ि िािाि)े (इ) भकूां पामुळे गुरुत्िाधारी काँक्रीटच्या 

धरणाच्या पृष्ठािर येणारा पाण्यािा गवतमान दाब. 
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द (समीकरण २) या बलामुळे वनमाण होणारी प्रवतबले भकूां पजन्य प्रिगेामुळे वनमाण होणाऱ्या 
प्रवतबलात वमळविली पावहजेत. हा प्रिगे प्रत्यक्ष धरणािरि कारक असतो. िसे्टरगाडथने या समस्येिे 
काटेकोर, शास्त्रपूत उत्तरही प्रवसद्ध केले आहे. 
 

एखाद्या िास्तूिी स्िाभाविक िारांिारता जर भकूां पजन्य कां पनाांच्या िारांिारतेच्या कके्षबाहेर बऱ्याि 
प्रमाणात असेल, तर आकृती १५२ आ च्या साहाय्याने विशद केलेल्या गवणती कृतीत ज्या िकुा प्रविष्ट 
होतात, त्या सुरवक्षततेत भर टाकणाऱ्या असतात. कारण या पद्धतीत आपण असे गृहीत धरलेले असते की, 
त्या िास्तूिर थत्ित्व ला अनुिांवगक आडव्या बलािा कायम प्रभाि आहे. या बलाच्या कोणत्याही धोकादायक 
पवरणामात स्र्यैथकारी बलाांच्या विरुद्ध होणारे विस्र्ापन अवभपे्रत असते. हे विस्र्ापन व्हायिे तर 
तदनुिांवगक कायथ झाले पावहजे आवण त्यास वनवित असा कालािवध लागणार, परांतु प्रत्यक्षात हे बल फारि 
र्ोडा िळे कारक असते. या िस्तुस्स्र्तीच्या अगदी उलट असणारे गृहीत स्िीकारून आपण हे बल 
विरकाल कायथ करीत राहते, असे म्हटले होते. म्हणून भकूां पजन्य लहरींच्या िारांिारतेपेक्षा िास्तूिी 
स्िाभाविक िारांिारता अगदी वभन्न असेल, तर थत्ि या वििवक्षत तीव्रतेच्या भकूां पामुळे महत्तम असा वकती 
विध्िांस होऊ शकेल, एिढेि या आकडेमोडीच्या फवलतािरून आपल्याला कळते असे म्हटले पावहजे. 
याउलट, िास्तूिी ककिा वतच्या घटकाांिी स्िाभाविक िारांिारता भकूां पजन्य कां पनाांच्या िारांिारतेइतकी 
असते तेव्हा अनुकां पनाांिा प्रादुभाि होऊन, वनयतकावलक पे्ररणेिा प्रभाि इतका तीव्रतर होतो की, आकृती 
१५२ आ मध्ये विशद केलेल्या पद्धतीच्या अिलांबामुळे होणारी िकू उलटी होते. अशी पवरस्स्र्ती उांि 
इमारती ककिा अवत उांि धुराडी याांच्या बाबतीत अपेवक्षता येते. म्हणून उपरोक्त पद्धतीऐिजी दुसऱ्या 
पद्धतीिा, जीत िास्तूिी स्िाभाविक िारांिारता वििारात घेतली जाते वतिा, अिलांब करणे आिश्यक ठरते. 
अशा प्रकारिी एक सोपी पद्धत िसे्टरगाडथने िौकटीयुक्त िास्तूांच्या बाबतीत (१९३३ क) आवण विस्केने 
(१९२७) उांि धुराड्याांसाठी सुिविली आहे. या के्षत्रातील सैद्धाांवतक अभ्यासाला प्रायोवगक सांशोधनािी 
जोडही देण्यात आली आहे. अशा सांशोधनात कां प पािणाऱ्या मेजािर लहान प्रमाणात तयार केलेले प्रारूप 
ठेिनू त्यातील प्रवतबले मोजण्यात येतात (उदाहरणार्थ, विल्यम्स १९३७, रूज १९३८ पाहा). 
 

भकूां पामुळे वनमाण होणाऱ्या अनुकां पनािा जेरे् सांबांध येतो, अशा कोणत्याही घटनेिा अभ्यास 
करताना एक अिघड प्रश्न नेहमी पुढे उभा राहतो, तो म्हणजे भकूां पजन्य कां पनाांच्या िारांिारतेिे योग्य असे 
कोणते मूल्य वनिडाि े हा. खाणीत उडिलेल्या सुरुां गाप्रमाणे भकूां पाच्या धक्क्यामुळेही एकाि िळेी अवत 
वभन्नवभन्न अशा िारांिारताांिी कां पने वनमाण होतात (आकृती १५१ पाहा). त्यामुळे एकाि भकूां पाच्या 
धक्क्यामुळे दोन वनरवनराळ्या िास्तूांना पोहोिणारा धोका, एकाि कां पनाच्या दोन अगदी वभन्न घटकाांमुळे 
वनमाण झालेला असण्यािा सांभि असतो. या दोन उदाहरणाांतील विध्िांसक पे्ररणाांच्या बाबतीत एक गोष्ट 
मात्र सारखी असते. ती म्हणजे भकूां पामुळे दर एकाांक काळात आवण वनम्नस्तराच्या दर एकाांक 
अिकाशागवणक िास्तूच्या पायापयंत पोिलेली गवतजन्य ऊजा ही होय. म्हणून अनुकां पनाच्या घटनेिा 
वििार करणे आिश्यक असेल, तेरे् भकूां पािी तीव्रता महत्तम प्रिगेाच्या स्िरूपात न माांडता ऊजा-
प्रिाहाच्या तीव्रतेच्या स्िरूपात माांडणे सयुस्क्तक ठरते (मेंडेनहाल १८८८). िसे्टरगाडथने (१९३३ ब) 
नुकतीि आणखी एक पद्धत सुिविली आहे. प्रत्यक्षातील भकूां पजन्य कां पनाांऐिजी एक साधे एकतान कां पन 
(आयाम अ आवण िक्रीय िारांिारता ಚ) वनयुक्त करून आपल्याला एखाद्या कणािे मूळ समतोल 
अिस्रे्तील स्र्ानापासून ळ समयी होणारे विस्र्ापन समीकरण १५६ (८) च्या साहाय्याने पुढीलप्रमाणे 
माांडता येते : 
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क्ष = अ ज्या ಚ ळ 
 
आवण िगे पुढील समीकरणाने व्यक्त करता येतो : 
 

ग = d क्ष = अ ಚ कोज्या ಚ ळ d ळ 
 
प्रिगेािे समीकरण असे : 
 

 d² क्ष = ಚ² ज्या ಚ ळ d ळ² 
 
त्याांिी महत्तम मूल्ये अशी : 
 

गमहत्तम = अ ಚ आवण ( d² क्ष ) महत्तम = र्त्ि त्ि = अ ಚ² d ळ² 
 

या दोन समीकरणाांिरून आपल्याला पुढील समीकरण वमळते : 
 

गमहत्तम = 
थत्ित्व 

= 
थत्ित्व 

ध 
ಚ २ π 

 
येरे् ध हा कां पनािा वनयतकाल आहे. िगे महत्तम असताना, दर एकाांक काळात, दर एकाांक 

अिकाशागवणक िास्तूच्या वनम्नस्तराला पोिलेली गवतजन्य ऊजा ऊग पढुीलप्रमाणे असते : 
 

ऊग (गॅ्रम सेमी⁻²) = १ · ध 
· ग² महत्तम =  

घत्व [३] २ त्व ८ π² 
 
ऊग या पदािी पवरमाणे एकाांक के्षत्रस्र् बलािी आहेत आवण थत्ि या पदाऐिजी ते िापरण्यािा प्रस्ताि या 
पद्धतीत केलेला आहे. 
 

भकूां पाच्या वनयतकालािे अनुमान करताना, आणखी एक गुांतागुांत वनमाण होते. भकूां पािी तीव्रता 
व्यक्त करणाऱ्या थत्ि या पदािर पडणारा भपूृष्ठाजिळील र्राांच्या गुणधमांिा सुस्पष्ट असा प्रभाि हे वतिे 
कारण होय. विस्कवळत, गाळयुक्त भरणाांच्या पृष्ठभागातील मूल्यापेक्षा खडकाांमध्ये थत्ििे मूल्य नेहमीि 
अगदी लहान असते. खडकाच्या पृष्ठभागािरील ख्ड्यामध्ये असलेला गाळ हा एक, सुस्पष्ट सीमा 
असलेला ि स्ितःिी स्िाभाविक िारांिारता असलेला, स्स्र्वतस्र्ापक राशी मानता येईल. त्यामुळे 
भपूृष्ठाजिळ असलेल्या अदृढ वनके्षपाांमध्ये वदसणारी थत्ि िी मोठी मूल्ये म्हणजे, भकूां पलहरी िास्तूच्या 
पायापयंत पोिण्यापूिी, त्या वनके्षपात घडून येणाऱ्या अनुकां पनािा पवरणाम असण्यािा सांभि आहे. या 
प्रवक्रयेिी कल्पना पढुील पद्धतीने करता येईल. पृथ्िीच्या पृष्ठापयंत खडक पसरलेला असेल, तर 
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भपूृष्ठाकडे येणाऱ्या ऊजेिा अवधकतम भाग, परािर्मतत होऊन खडकामध्ये परत जाईल. याउलट, 
खडकािर वनके्षपाच्या र्रािे आच्छादन असेल, तर ही ऊजा वनके्षपाकडून शोिली जाईल. एखाद्या 
लां बकािर त्याच्या स्िाभाविक िारांिारतेइतकीि िारांिारता असलेली वनयतकावलक पे्ररणा कारक झाली 
असता, त्यात होणाऱ्या गवतमान ऊजेच्या सांियासारखी ही प्रवक्रया आहे. या प्रवक्रयेमुळे मृवत्तकावनके्षपािर 
ज्याांिा पाया ठेिलेला आहे अशा िास्तूांिर होणारा भकूां पािा पवरणाम अवधक तीव्र असतो. समीकरण ३ वसद्ध 
करताना, ही शक्यता वििारात घेतलेली नव्हती. 
 

साांप्रत या विियािे आपले ज्ञान असे आहे की, एखाद्या भकूां पामुळे वनमाण होणाऱ्या पे्ररणेच्या 
स्िरूपािर आवण तीव्रतेिर, भगूभथस्र् रिनेिा जो प्रभाि पडतो, त्यािा अभ्यास प्रत्यक्ष के्षत्रात वनरीक्षण 
करूनि करता येतो. भकूां पामुळे एखाद्या इमारतीत वनमाण होणारी प्रवतबले ठरविण्याच्या अगदी प्रगत अशा 
सैद्धाांवतक पद्धती (उदाहरणार्थ, वबयो १९४२) िापराियाच्या म्हटले, तर त्या इमारतीिर कारक होणारी 
पे्ररणा अगोदरि माहीत असेल, तरि केिळ ते शक्य होते. 
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पणरणिि 
 

अपारप्राय, स्स्िणिस्िापक घनरािीच्या पृष्ठािर भार ठेिला असिा त्याि णनमाि 
होिाऱ्या उभ्या प्रणिबलांची प्रभाि-मूल्ये 

 
बबदुभार : 
भा या कबदुभाराच्या कारककबदूपासून आडव्या वदशते त्र या अांतरािर घनराशीच्या पषृ्ठापासून ख खोलीिर 
असलेल्या वठकाणिे उभे लांबरूप प्रवतबल ಲख (आकृती ११८ अ) पुढील समीकरणािरून वमळते : 
 

ಲख = भा ऋಲ 
ख² 

 
येरे् 
 

ऋಲ = ३ [ 
१ ] ⁵/² १३६ (५) २ π १ + (त्र / ख)² 

 
आहे. पुढील कोष्टकात त्र/ख िी वनरवनराळी मूल्ये घेतली असता वमळणारी ऋಲ िी मूल्ये वदली आहेत. 
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कोिक १ [जी. वगलबॉय (१९३३) बॉवसनेस्कप्रणीत समीकरण सोडविण्यासाठी प्रभािाांकािी कोष्टके “Earth and Foundation,” Progress 
Report of Special Committee, Proc. Am. Soc, C.E. Vol. 59, p 781. िरून] 
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२. आयिाकार के्षत्रािरील समप्रमाि णििणरि भार : 
आयताकार के्षत्रािी रुां दी र आवण लाांबी ल आहे. त्यािरील भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य भ आहे. या 
भारयुक्त के्षत्राच्या एका कोपऱ्याच्या खाली ख खोलीिर असलेल्या ठ (आकृती १२० अ) या वठकाणिे उभे 
लां बरूप प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते : 
 

Δ ಲख = भ ऋಲ 
 

ऋ ಲ या प्रभािाांकािे मूल्य पढुील समीकरणािरून ठरविता येते : 
 

 १३६[८] 
 
येरे् 
 

प = र आवण फ = ल  ख ख 
 
आहेत. प आवण फ हीं मूल्ये वदलेली असताना ऋಲ िी मलू्ये आकृती १ मधील आलेखाांिरून वमळतात. हे 
आलेख आर. ई. फॅदम याांनी वसद्ध केले आहेत. हीं मूल्ये पुढील कोष्टकाांिरूनही वमळतात. 
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आकृिी १ : समप्रमाण वितवरत भार असलेल्या आयताकार के्षत्राच्या एका कोपऱ्याखाली असलेल्या ठ या 
वठकाणच्या उभ्या लां बरूप प्रवतबलाच्या (Δ ಲख) बाबतीतील प्रभािाांक ठरविण्यासाठी उपयुक्त असलेले 

आलेख. 
 

कोिक २ 
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एन. एम. न्यूमाकथ  (१९३५) Simplified Computation of Vertical Pressures in Elastic Foundations : 
Circ. 24. Eng. Exper. Sta., University of Illinois. 
 
३. समप्रमाि-भाणरि, ििुयळाकार के्षत्राच्या मध्यबबदूखाली येिारे उभे लंबरूप प्रणिबल : 
ितुथळाकार के्षत्रािी वत्रज्या त्र आहे. भारािे एकाांक के्षत्रस्र् मूल्य भ आहे. या के्षत्राच्या मध्यकबदूच्या खाली ख 
खोलीिर असणाऱ्या वठकाणी उभे लां बरूप प्रवतबल पुढीलप्रमाणे असते : 
 

ಲ ख = भऋಲ 
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येरे् 
 

ऋ ಲ = १ – [ 
१ ] ³/² १३६ [४] १ + (त्रत्र / ख)² 

 
आहे. पुढील कोष्टकात त्रत्र / ख िी वनरवनराळी मूल्ये घेऊन वमळणारी ऋಲ िी मूल्ये वदलेली आहेत. 
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उदु्यक्त; जलसावधत भरािािा, ३८१ 
उदु्यक्त; प्रबवलत काँक्रीटच्या कभतीिरील, ११० 
उदु्यक्त; फलककभतीिरील, २५० 
उदु्यक्त; भयुारातील आधारकाष्ठािरील, २२४, २२८ 
उदु्यक्त; रॅन वकन च्या वसद्धाांतानुसार, ५३ 
उदु्यक्त रॅन वकन अिस्र्ा, ३४ 
उष्ट्णतासांिहनािे दृढीभिनाशी साम्य, ३०९ 

ए  
एांगेसेर पद्धत, ९७ 
एककालीन रेिा, ३१२ 
एककालीन रेिा; आवद, ३१३ 
एककालीन रेिा; अांवतम, ३१३ 
एकराशीव्यूह, ४९३ 
एरीिे प्रवतबल फलन, ६७ 

औ  
औपम्य वनयम, ४९० 

क  
क–लहरी, ५२९ 
कारककबदू  
कारककबदू; उदु्यक्तदाबािा, ९९ 
कारककबदू; प्रवतयोगी दाबािा, १२० 
कातथवनक प्रवतबले; भरािाच्या बैठकीिरील, २०५ 
कातथवनक प्रवतबले प्रवतमा, ३३ 
कातथवनक प्रवतबले प्रयोग, ११ 
कातथवनक प्रवतबले रेिा, ३३ 
कातथवनक प्रवतबले लहरी, ५२९ 
कातथवनक प्रवतबले विरोध, १० 
कायथसाधक प्रवतबल, १६ 
कालगुणक, ३१२ 
वकनारवक्रया, ४५९ (पाहा धारवक्रया, १४१) 
कीलक, २४८ 
कीलक-ताण, २४९ 
कीलक-तुळई, २६४ 
कीलक-पाट, २६६ 
कीलक-बांधन (फलककभतीिे), २६१ 
कीलक-वभवत्तका, २६१ 



 

अनुक्रमणिका 

कुां भपृष्ठ, ३३८ 
कुलमान पद्धत, ९५ 
कूप  
कूप; विक्कण मृवत्तकेतील, २४७ 
कूप; िाळूतील, २३७ 
कूप; स्स्र्वतस्र्ापक घनराशीतील, ४६६ 
कूपकडे वनस्सारण (विक्कण मृवत्तकेतील), ३६७ 
कूपकभतीजिळील विक्कण मृवत्तकेिे स्फायन, ३६८ 
कूलोमिे समीकरण, १० 
कूलोमिे वसद्धाांत; मृवत्तकादाबविियक, ९३ 
केशाकिथण, ३३६ 
केशाकिथणजन्य ऊध्िथगमन, ३३७, ३४१ 
केशाकिथणजन्य उत्के्षपणी, ३४३ 
केशाकिथणजल, अधथसलग, ४४२ 
केशाकिथणदाब, ३४१ 
केशाकिथणनवलका, ३३७ 
केशाकिथणबल, ३३६ 
कोटरिे समीकरण, ७१ 
कां कणवक्रया, २४० 
कां पक, ५१० 
कां पकच्या साहाय्याने मृवत्तकाअन्ििेण, ५३९ 
कां पकमागील तत्त्ि, ५१३ 
कां पन, ४९३ 
कां पन; अनुदीघ्यथ (स्रू्णातील), ५३१ 
कां पन; प्रिृत्त, एकतान, ५०१ 
कां पन; प्रिृत्त, मांदीकृत, ५०५ 
कां पन; मुक्त, ४९३ 
कां पन; मुक्त एकतान, ४९८ 
कां पन; मुक्त मांदीकृत, ४९९ 
कां पन; विस्पांद, ५०४ 

ख  
खाि; केशाकिथणीय, ३३७ 

ग  
गवणती साम्य, ४९० 
गवतमान वनम्नस्तर प्रवतवक्रया, ५०९ 
गाधता-गुणक, १७५ 
गुणक; बृहदीकरणािा, ५०३ 
गुणक; भारधारणािे, १४७ 



 

अनुक्रमणिका 

गुणक; मृवत्तकादाबािा, २१२ 
गुणक; मांदीकरणािा, ५०० 
गुणक; स्र्ैयािा, १८२ 
गुणाांक  
गुणाांक; अिकाशिधथनािा, ३०४ 
गुणाांक; अिकाशक्षयािा, ३०४ 
गुणाांक; उदु्यक्त मृवत्तकादाबािा, ५९ 
गुणाांक; गवतमान वनम्नस्तर-प्रवतवक्रयेिा, ५१२ 
गुणाांक; दमनीयतेिा, ३०३ 
गुणाांक; दृढीभिनािा, ३०९ 
गुणाांक; वनम्नस्तर प्रवतवक्रयेिा, ३९२ 
गुणाांक; पाझरक्षमतेिा, २७४ 
गुणाांक; प्रवतयोगी मृवत्तकादाबािा ६० 
गुणाांक; मृवत्तका-प्रवतवक्रयेिा, ३९५ 
गुणाांक; स्तबध मृवत्तकादाबािा, ३२ 
गुणाांक; स्स्र्वतस्र्ापक प्रत्याितथनािा, ३०३ 
गुणाांक; स्रू्णा-प्रवतवक्रयेिा (आडव्या), ३९२ 
गुणाांक; स्रू्णा-प्रवतवक्रयेिा (उभ्या), ३९२ 
गुणाांक; स्फायनािा, ३०९ 

घ  
घनता; वनमवित, २९ 
घिथण कोन; अांतगथत, ११ 
घिथण–आधारी स्रू्णा, १५८ 
घिथण–वनदेशाांक, १९५ 
घिथण–ितुथळपद्धत, १२९ 
घिथण–विरोध, ११ 
घसरण, १६७ 
घसरपृष्ठ, ३३ 
घसरिक्र, ३३ 
घसरितुथळ १७५ 

छ  
छत्रवक्रया, ७९ 
छत्रवक्रया; खिणाऱ्या पिीिरील, ७९ 
छत्रवक्रया; पाश्वीय आधारामागील, ८१ 
छत्रवक्रया; वसद्धाांत, ८२ 

ज  
जलीय प्रक्रम, २७३ 
जलीय सीमालक्षणे, २७८ 



 

अनुक्रमणिका 

ड  
डासीिा वनयम, २७४ 

ि  
तडा; ताणजन्य (मृवत्तकेतील), ४३ 
तडािा प्रभाि (वतरकस उतार), २०२, 
तडािा प्रभाि (उभी दरड), १६९, १७७ 
तलकबदुगामी ितुथळ, १७४ 
ताण; उदु्यक्त रॅन वकन अिस्रे्तील, ४३ 
वत्रज्यावदक् कातथवनक विभाग, ६३ 
वत्रवदक् दमन-प्रयोग, १६ 

ि  
र्र; उघडा, ३२० 
र्र; अधथबांवदस्त, ३२० 

द  
द-लहरी, ५२९ 
दमनकारी लहरी, ५२९ 
दमनीयता गुणाांक, ३०३ 
दरड; समाकिथणयुक्त मृवत्तकेतील, २१३ 
दरड; िाळूतील, २१० 
दरड–तळाांिे स्र्यैथ, २१८ 
दशाकोन, ५०४ 
दशाांतर, ५०४ 
दाबसांवित, १६ 
दृढीभिन, ३०२ 
दृढीभिन–गुणाांक, ३०९ 
दृढीभिनिी उदाहरणे, ३१६ 
दृढीभिनजन्य अिसीदन, ३१८ 
दृढीभिनदाब, ३०६ 
दृढीभिन प्रवक्रयेच्या काळात उभ्या दाबातील बदल, १४१ 
दृढीभिनमान, ३२० 
दृढीभिनिगे, ३२७ 
दृढीभिनवसद्धाांत, ३०३ 
दृढीभिन; उच्छोिणजन्य, ३७७ 
दृढीभिन; विक्कण र्रािे, ३०४ 
दृढीभिन; जलशयातील क्षरणामुळे, ३१७ 
दृढीभिन; जलसावधत भरािािे, ३३० 
दृढीभिन; जलसावधत र्रािे, १६६ 
दृढीभिन; विवमती आवण वत्रवमती, ३२८ 



 

अनुक्रमणिका 

दृढीभिन; विजालक कूपाांच्या साहाय्याने, ३२८ 
दृढीभिन; सािकाश भाराखालील, ३२४ 
दु्रतवरक्तन, ३५८ 

ध  
धारवक्रया (पाहा वकनारवक्रया), १४१ 
धारणगुणक, १४७ 

न  
नम्य समतोल, २७ 
नम्य विसपथण, ८ 
नम्यता वसद्धाांत, २७ 
वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया, ३९२ 
वनम्नस्तर-प्रवतवक्रया गुणाांक, ३९२ 
वनमवित घनता, २९ 
वनस्सारण, ३४९ 
वनस्सारण–मान, ३५५ 
वनस्सारण–िगे, ३४९ 
वनस्सारण–िगेािर िायूिा पवरणाम, ३६४ 
वनस्सारण–वसद्धाांत, ३४९ 
वनस्सारणिा पवरणाम; स्र्ैयािर, ३८३ 
वनस्सारणिा पवरणाम; मृवत्तकादाबािर, ३८१ 
वनस्सारण; उच्छोिणजन्य, ३७२ 
वनस्सारण; कूपातून पाणी उपसून (िालुकेिे), ११५ 
वनस्सारण; विक्कण भरािािे (दु्रतवरक्तनानांतर), ३६९ 
वनस्सारण; विक्कण मृवत्तकेिे; कूपकभतीतून, ३६७ 
वनस्सारण; िाळूच्या भरािािे, भजूल-पातळी उतरिनू, ३५८ 
वनयतकाल, ४९८ 
वनयम; अवधमेलनािा, ४१९ 
वनयम; औपम्य, ४९० 
वनयम; डासीिा, २७४ 
वनयम; बॉईलिा, ३४५, ३६५ 

प  
पविकापादक १३८ 
पविकाभार, १३८ 
पविकाभारजन्य प्रवतबले (अपारप्राय राशी), ४२९ 
पविकाभारजन्य प्रवतबले (स्स्र्वतस्र्ापक र्र), ४८० 
पराितथन पद्धत, ५३६ 
पवरबल वितरण पद्धत, ७४ 
पवरवमतीय कतथन, ४५७ 



 

अनुक्रमणिका 

पाझर-गुणाांक, २७४ 
पाझरक्षमता, २०४ 
पाणर्ळ, ३६४ 
पादके  
पादके; उर्ळ, १३९ 
पादके; खोल, १४० 
पादकेिरील वनम्नस्तर प्रवतवक्रया, ३९५ 
पादकेिरील स्पशथदाब, १५२, ४४० 
पायातील कां पने, ५५२ 
पूिथदृढीभिन, १२ 
पॉयसनिे गुणोत्तर, ४१९ 
पॉयसनिा लहरसांिारिगेािरील पवरणाम, ५२९ 
पृष्ठयुग्म, २६ 
पृष्ठीय तिांग, ३३६ 
पृष्ठीय ताण, ३३७ 
पृष्ठीय लहरी, ५३० 
पृष्ठीय विरूपता, २० 
प्रकाशविकार पद्धत, ४९१ 
प्रक्रम; जलीय, २७३ 
प्रक्रम; दाबािा, २७३ 
प्रवतबल  
प्रवतबल–प्रके्षपण पर्, ४३८ 
प्रवतबल–फलन (एरीिे), ६७ 
प्रवतबल–ितुथळ, २१ 
प्रवतबल; उदासीन, १५ 
प्रवतबल; कायथसाधक, १६ 
प्रवतबल; प्रधान, १९ 
प्रवतयोगी मृवत्तकादाब, ५४ 
प्रवतयोगीिा कारककबदू, १२० 
प्रवतयोगीिा कूलोमिा वसद्धाांत, १२३ 
प्रवतयोगीिा गुणाांक, ६० 
ठरविण्यािी घिथणितुथळपद्धत, १२९ 
ठरविण्यािी लघुगणकीय िक्रािी पद्धत, १२५ 
ठरविण्याच्या पद्धतींिा साराांश, १३६ 
प्रधानपृष्ठ, १९ 
प्रधान प्रवतबले, १९ 
प्रभािमूल्ये, ४३० 
प्रिृत्त कां पने, ४९४ 



 

अनुक्रमणिका 

प्रके्षपण पर्; प्रवतबलाांिे, ४३८ 
पे्ररणा; वनयतकावलक, ४९४ 

फ  
फलककभती, २४८ 
फलककभती; कीलकबद्ध, २४९ 
फलककभती; ताठ, ४०३ 
फलककभती; बद्ध अग्राधारी, २५० 
फलककभती; मुक्त अग्राधारी, २५० 
फलककभती; लिविक मुक्त, ४०८ 
फलककभतीिर िृष्टीिा पवरणाम, २८८ 
फलककभतीिर ओहोटीिा पवरणाम, २८८ 
फलककभतीिरील उ. मृ. दाबािे वितरण, २५० 
फलक-स्रू्णाांच्या जलरोधकािरील पाश्वीय दाब, २९९ 

ब  
कबदुभारजन्य प्रवतबले; ४२४ 
कबदुभारजन्य–अपारप्राय समदैवशक घनराशीतील, ४२४ 
कबदुभारजन्य–लांबदैवशक ककिा वििमाांग घनराशीतील ४४६ 
कबदुभारजन्य–स्स्र्वतस्र्ापक र्राखालील ताठ तळािरील, ४७४ 
वबलवक्रया, २९५ 
वबलपृष्ठ, २९७ 
बुडबुड्यामधील िायुदाब, ३४४ 
बृहदीकरण गुणक, ५०३ 
बॉवसनेस्किी समीकरणे, ४२५ 

भ  
भारधारणक्षमतागुणक, १४७ 
भारधारणक्षमता, १३८ 
भारधारणक्षमता; एका स्रू्णेिी, १५६ 
भारधारणक्षमता; दांडगोल स्तांभािी, १५६ 
भारधारणक्षमता; ितुथळाकार आवण िौरस पादकाांिी, १५६ 
भारधारणके्षत्र, १३७ 
भावरत विजालकािा पवरणाम, २९८ 
कभतघिथणकोन, ५६ 
कभतघिथणकोनािा प्रभाि; घसरपृष्ठाच्या आकारािर, ५६ 
भयुार  
भयुार-तळािे स्र्ैयथ, २२९ 
भयुार; िाळूतील, २२४ 
भयुार; समाकिथणयुक्त मृवत्तकेतील, २२८ 
भयुार; स्स्र्वतस्र्ापक घनराशीतील, ४६९ 



 

अनुक्रमणिका 

भकूां प  
भकूां पािे उगमकें द्र, ५४० 
भकूां पािे प्रकार, ५४० 
भकूां पािे प्रवतकें द्र, ५४० 
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रेिाभारजन्य दाब; ताठ तळािरील, ४७४ 
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लहरीिी अग्रसीमा, ४९४ 
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िारांिारता; िक्रीय, ४९८ 
िारांिारतिा प्रभाि; कां पकाच्या अिसीदनािर, ५१३ 
िारांिारतािर मृवत्तकागुणधमािा पवरणाम, ५११ 
िारांिारता; स्िाभाविक, एांवजनाांच्या पायाांिी, ५२२ 
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सांपृस्क्तमान, ३४३ 
सांपृस्क्तरेिा, २७८ 
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स्पशथकोन, ३३८ 
स्पशथपृष्ठ, ११७ 
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स्फायनगुणाांक, ३०९ 
स्फायनिा विक्कण मातीच्या भरािाच्या स्र्ैयािर पवरणाम, ३७२ 
स्फायन; उच्छोिणानांतर, ३८१ 
स्फायन; मृवत्तकेिे कूपाजिळील, ३६८ 
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स्फोट; मृवत्तका-अन्ििेणासाठी, ५३५ 
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स्स्र्वतस्र्ापक र्राच्या ताठ तळािरील प्रवतबले  
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स्स्र्वतस्र्ापक शांकू; ताठ तळािरील, ४८८ 
स्स्र्वतस्र्ापक शांकू; अपारप्राय घनराशीतील, ४६३ 
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स्रू्णािी भारधारणक्षमता, १५८ 
स्रू्णाप्रकार, १५८ 
स्रू्णाप्रवतवक्रया ३९२ 
स्रू्णािर अनुदीघ्यथ आघात, ५३१ 
स्रू्णािधेनातील न्यटूनिा वसद्धाांत, १६३ 
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स्रू्णासूते्र, १६० 
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