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ബ ോട്ടും സ്ട്രീമടും(നദി) 

സ്മയും, ബേഗത, ദൂരും എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ 

എളുെമാണ.് 

അടിസ്ഥാന നിർവചനങ്ങൾ ഉപയയാഗിച്്ച നമുക്്ക ആരംഭിക്കാം. 

 

1. ഒരു യബാട്്ട അരുവിയുപ്പട ഒഴുക്കിന്പ്പെ ദിശയിലൂപ്പട നീങ്ങുകയാപ്പണങ്കിൽ അത് 

തായഴക്്ക യപാകുകയാണ് എന്ന് പെയാം. ഈ സാഹചരയത്തിൽ യബാട്ടിന്പ്പെ പ്പനറ്റ് 

സ്പീഡിപ്പന ഡൗൺസ്ട്രീും സ്പീഡട എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 

 

2. ഒരു യബാട്്ട അരുവിയുപ്പട ഒഴുക്കിന്പ്പെ ദിശയ്ക്്ക എതിർ ദിശയിയലക്്ക 

നീങ്ങുകയാപ്പണങ്കിൽ അത ്മുകളിയലക്്കയപാകുന്നു എന്ന ്പെയാം. ഈ 

സാഹചരയത്തിൽ യബാട്ടിന്പ്പെ പ്പനറ്റ് സ്പീഡിപ്പന അപ്സട്രീും സ്പീഡട എന്ന് 

വിളിക്കുന്നു. 

 

3. നിശ്ചല ജലത്തിൽ യബാട്ടിന്പ്പെ യവഗത 'b' km/hr ഉം അരുവിയുപ്പട യവഗത 'w' 

km/hr ഉം ആപ്പണങ്കിൽ, യബാട്്ട തായഴക്്ക യപാകുയപാൾ, ആയപക്ഷിക യവഗത (b + w) 

km/hr ആയിരിക്കും, ഈ സാഹചരയത്തിൽ പ്പവള്ളം യബാട്ടിപ്പന കൂപ്പട 

പ്പകാണ്ടുയപാകും. 

 

യബാട്്ട മുകളിയലക്്ക യപാകുയപാൾ, ആയപക്ഷിക യവഗത (b - w) km/hr ആയിരിക്കും, 

ഈ സാഹചരയത്തിൽ പ്പവള്ളം യബാട്ടിപ്പന പ്പതിയരാധിക്കും. 

ഡൗൺസ്ട്രീും ബേഗത = d = (b + w) ………. (i) 

അപ്സട്രീും ബേഗത = u = (b – w) …….(ii) 

രണ്്ട സമവാകയങ്ങൾ യചർത്താൽ നമുക്്ക ലഭിക്കും 

2b = d + u ⇒ b = (d + u)/2 ഇത് യബാട്ടിന്പ്പെ യവഗത തായഴാട്ടും മുകളിയലക്കുമുള്ള 

യവഗതയിലും നൽകുന്നു. 

(i) ഉും (ii) എന്ന സമവാകയം കുെയ്ക്കുന്നു 

അയൊൾ, 

2w = d - u ⇒ w = (d- u)/2 എന്ന് ലഭിക്കുന്നു, ഇത ്ഡൗൺസ്പ്ടീം, അപ്സ്പ്ടീം യവഗതയുപ്പട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പ്ടീമിന്പ്പെ യവഗത നൽകുന്നു. 

 

4. നിശ്ചലമായ പ്പവള്ളത്തിൽ ഒരു a km/hr യവഗതയിൽ തുഴയാൻ ഒരാൾക്്ക 

കഴിയുപ്പമങ്കിൽ, അവൻ b km/hr എന്ന യതാതിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവിയിൽ അയത 

ദൂരം മുകളിയലക്കും തായഴക്കും തുഴയുന്നുപ്പവങ്കിൽ. അയൊൾ മുഴുവൻ 

യാപ്തയിലുടനീളം മനുഷ്യന്പ്പെ ശരാശരി യവഗത: 
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(അപ്സട്രീും ബേഗത × തോബേക്കടള്ള ബേഗത) /നിശ്ചലമോയ വേള്ളത്തിവല 

ബേഗത 

= ((a-b)×(a+b))/a 

 

5. നിശ്ചലജലത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്പ്പെ യവഗത 'a'km/hr ഉം അരുവിയുപ്പട യവഗത ' b 

'km/hr ആപ്പണങ്കിൽ, ഒയര ദൂരയത്തക്്ക തായഴക്്ക യപാകുന്നതിയനക്കാൾ അപ്സ്പ്ടീമിൽ 

അയാൾ 't' മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുപ്പവങ്കിൽ, ദൂരം: 

 

= (a^2-b^2 )t/2b km 

6. ഒരു മനുഷ്യൻ t1 മണിക്കൂെിനുള്ളിൽ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം തായഴാട്ടും t2 

മണിക്കൂെിനുള്ളിൽ അയത ദൂരം മുകളിയലക്കും നീന്തുപ്പമങ്കിൽ, പ്പവാഹത്തിന്പ്പെ 

യവഗത മണിക്കൂെിൽ 'b' km ആപ്പണങ്കിൽ, നിശ്ചലമായ പ്പവള്ളത്തിലുള്ള 

മനുഷ്യന്പ്പെ യവഗത: 

 

=b((t2+t1)/(t2-t1)) km/hr 

7. നിശ്ചലമായ പ്പവള്ളത്തിപ്പല 'a' km/hr യവഗതയിൽ യതാണി തുഴയുന്ന ഒരു 

മനുഷ്യൻ 'b'km/hr യവഗതയിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവിയിൽ തുഴയുയപാൾ. ഒരു 

പ്പയതയക യപായിനെ് ്തുഴഞ്ഞ് അയത സ്ഥലയത്തക്്ക മടങ്ങാൻ അയാൾക്്ക 't' 

മണിക്കൂെുകൾ എടുക്കുകയാപ്പണങ്കിൽ, രണ്്ട യപായിന്െുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം: 

 

= t(a^2-b^2 )/2a km 

8. ഒരു മനുഷ്യൻ നദിയിൽ തായഴക്്ക തുഴയുന്നതിയനക്കാൾ 't' മടങ്ങ് മുകളിയലക്ക് 

തുഴയാൻ സമയം എടുക്കുന്നു. മനുഷ്യന്പ്പെ യവഗത 'a' km/hr ഉം നദിയുപ്പട യവഗത 

'b' km/hr ഉം ആപ്പണങ്കിൽ: 

 

  a=b((t+1)/(t-1)) 
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