
ತ್ರಿ�ಭುಜಗಳು ಹಾಗು ವೃತ್ತಗಳೊ�ಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಪರಿಶೋ��ಧನೆ

ಹಲವು  ಸಾರಿ ತ್ರಿ
ಭುಜ  ಹಾಗು  ವೃತ್ತಗಳಂತಹ  ಸುಲಭ  ವಿಷಯಗಳೂ  ಕೂಡ  ಆಸಕ್ತಿ್ತದಾಯಕ  ಸಮಸ್ಯೆ"ಗಳಿಗೆ
ಮೂಲವಾಗುತ್ತವೆ.  ಇಂತಹ  ಒಂದು  ಸಮಸ್ಯೆ"ಯನು+ ನಮ್ಮ ಗಣಿತ  ಶಿಕ್ಷಕರು  ನಾವು  ಅಂತವೃ3ತ್ತಗಳು  ಹಾಗು
ಅಂತರ್ಕೇ63ಂದ
ಗಳ  ಬಗೆ8 ಕಲಿಯುವಾಗ  ನೀ6ಡಿದರು .  ಅದನು+ ನೋೂ6ಡಿದಾಗ  ನನಗೆ ಅದು  ಅಂತರ್ಕೇ63ಂದ
ಗಳ
ಪರಿಕಲ್ಪನೋಯನು+ ಬಳಸಿರ್ಕೇೂಂಡು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ"ಯೆಂದು ತ್ರಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಾನು ಅದನು+
ಬೇ6ರೆಯದೇ6 ಆದ ಇನೋೂ+ಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಯೋ6ಚಿಸಿದೇ ಹಾಗು ಪರಿಹರಿಸಿದೇ. 

ಸಮಸ್ಯೆ! :
ರ್ಕೇೂಟ್ಟಿKರುವ ತ್ರಿ
ಭುಜ ABC ರಲಿ್ಲ ಮೂರು ತ್ರಿ
ಭುಜಗಳನು+ ರಚಿಸಬೇ6ಕ್ತಿದೇ. ಈ ಮೂರು ವೃತ್ತಗಳ ರ್ಕೇ6ಂದ
ಬಿಂದುಗಳು
ತ್ರಿ
ಭುಜದ  ಮೂರು  ಶೃಂಗಬಿಂದುಗಳಾಗಿರಬೇ6ಕು  ಹಾಗು  ಪ
ತ್ರಿ ವೃತ್ತವೂ  ಇನು+ಳಿದ  ಎರೆಡು  ವೃತ್ತಗಳನು+
ಸ್ಪಶಿ3ಸುವಂತ್ರಿರಬೇ6ಕು (I.e, I.e, ಇನು+ಳಿದ ಎರೆಡು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಶ3ರೆ6ಖೆಯಾಗಿ), ಚಿತ
 ೧ರಲಿ್ಲರುವಂತೆ.

ಪರಿಹಾರ :
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ"ಯನು+ ಹೀ6ಗೆಯೆ6 ಮಾಡಬೇ6ರ್ಕೇಂದು ನೀರಿ6ಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತು್ತ .  ಮೊದಲು ತ್ರಿ
ಭುಜದ ಅಂತರ್ಕೇ63ಂದ
 I ಅನು+
ಗುರುತ್ರಿಸಿ (I.e, ಈ ಬಿಂದುವು ತ್ರಿ
ಭುಜದ ಮೂರು ರ್ಕೇೂ6ನಾರ್ಧ3ಗಳು ಸ್ಯೆ6ರುವ ಬಿಂದುವಾಗಿದೇ). ನಂತರ, ರ್ಕೇ6ಂದ
 I ನೀಂದ
ತ್ರಿ
ಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ID, IE ಹಾಗು IF ಲಂಬಗಳನು+ ಎಳೆಯಿರಿ. (I.e, ಚಿತ
 ೨ ಅನು+ ನೋೂ6ಡಿ ;  ರ್ಕೇೂ6ನಾರ್ಧ3ಗಳನು+
ತೊ6ರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ)
ಅಂತ್ರಿಮವಾಗಿ,  A  ಅನು+ ರ್ಕೇ6ಂದ
ವಾಗಿರಿಸಿ ಹಾಗು  E  ಹಾಗು  F  ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋೂ6ಗುವಂತೆ,B

ಅನು+ ರ್ಕೇ6ಂದ
ವಾಗಿರಿಸಿ ಹಾಗು  D  ಹಾಗು  F  ಬಿಂದುವಿನ  ಮೂಲಕ  ಹಾದು  ಹೋೂ6ಗುವಂತೆ ಮತು್ತ C ಅನು+
ರ್ಕೇ6ಂದ
ವಾಗಿರಿಸಿ ಹಾಗು D ಹಾಗು E ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋೂ6ಗುವಂತೆ ವೃತ್ತಗಳನು+ ರಚಿಸಿರಿ .  ನಮಗೆ
ಬೇ6ಕ್ತಿರುವುದು ಈ ವೃತ್ತಗಳೆ. (I.e, ಚಿತ
 ೩ ಅನು+ ನೋೂ6ಡಿ)

ಚಿತ
 ೧ ಚಿತ
 ೨



ವಿವರಣೆ : ಅಂತರ್ಕೇ63ಂದ
ವು ತ್ರಿ
ಭುಜದ ಮೂರು ರ್ಕೇೂ6ನಗಳ ಮೇ6ಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ,  ಇದು ತ್ರಿ
ಭುಜದ ಮೂರು
ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸಮಾಂತರ ದೂರದಲಿ್ಲದೇ. ಅಂದರೆ, ID, IE ಹಾಗು IF ರೆ6ಖಾಖಂಡಗಳು ಸಮನಾದ ಉದ್ದವಾಗಿವೆ
(I.e, ಚಿತ
 ೨ರಲಿ್ಲರುವಂತೆ). ತ್ರಿ
ಭುಜಗಳ ಸವ3ಸಮತೆಯನು+ ಆರ್ಧರಿಸಿ, BD = BF, AF = AE, CE = CD. (I.e, IA, IB, IC

ರೆ6ಖಾಖಂಡಗಳನು+ ಬಿಡಿಸಿ ಯಾರ್ಕೇಂದು  ತ್ರಿಳಿಯಿರಿ )  ಎಂದು  ತ್ರಿಳಿಯಬಹುದು  ಆದ್ದರಿಂದ  ವೃತ್ತಗಳನು+ ಚಿತ

೩ರಲಿ್ಲರುವಂತೆ ರಚಿಸಿರಿ ಹಾಗು ಪರಿಶಿ6ಲಿಸಿ. 

ನನ್ನ ಪರಿಹಾರ :  ನಾನು ಈ ರಿ6ತ್ರಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಹಾರವನು+ ಯೋ6ಚಿಸಿರುವೆ .  BC, CA, AB  ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವು
ಕ
ಮವಾಗಿ a,  b,  c  ಆಗಿರಲಿ.  A,  B,  C  ವೃತ್ತರ್ಕೇ6ಂದ
ವಿರುವ  ವೃತ್ತಗಳ  ತ್ರಿ
ಜ"ಗಳನು+ x,  y,  z  ಆಗಿರಲಿ(I.e, ಚಿತ

೪ರಲಿ್ಲರುವಂತೆ). ಸಮಸ್ಯೆ"ಯು  x, y, z ಗಳ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹೀಡಿಯುವುದಾಗಿದೇ. 

ರ್ಕೇಳಗಿನ  ಚರ್ಚೆ3ಯಲಿ್ಲ,  ಬಾಹು  AB ಯು  ಬಾಹು  AC ಗಿಂತ  ಉದ್ದದಲಿ್ಲ ಕಡಿಮೇಯಿದೇಯೆಂದು  ತ್ರಿಳಿಯೋ6ಣ .

ಅದರರ್ಥ3ವು x+y < x+z, ಹಾಗು y<z ಎನ+ಬಹುದು. 
ಬಾಹು AC ಯ ಮೇ6ಲೆ U ಎಂಬ ಬಿಂದುವನು+ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಹಾಗು AU=AB ಇದೇಯೆಂದು ಖಾತ್ರಿ
ಪಡಿಸಿರ್ಕೇೂಳಿl
(I.e, ಚಿತ
 ೫.೧ ನು+ ನೋೂ6ಡಿ). AB<AC ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾರ್ಧ"ವಿದೇ. CU ಯ ಉದ್ದವು z-y ಇದೇ. 

ನಂತರ ಬಾಹು BC ಮೇ6ಲೆ ಬಿಂದು V ಬಿಂದುವನು+ ಗುರುತ್ರಿಸಿ, CV = CU ಆಗಿರಬೇ6ಕು (I.e, ಚಿತ
 ೫.೨ನು+ ನೋೂ6ಡಿ)

ಮತು್ತ BV  ರೆ6ಖಾಖಂಡದಲಿ್ಲ D  ಎಂಬ ಮರ್ಧ"ಬಿಂದುವನು+ ಗುರುತ್ರಿಸಿ .  BD  ಎಂಬುದು ಬೇ6ಕ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದರ ತ್ರಿ
ಜ"ವಾಗಿದೇ, B ಯ ಆ ವೃತ್ತದ ರ್ಕೇ6ಂದ
.  

ಚಿತ
 ೫.೧ ಚಿತ
 ೫.೨

ಚಿತ
 ೩ ಚಿತ
 ೪



ಇದರಂತೆಯೆ6 ಬಾಹು  AB ಯ ಮೇ6ಲೆ ಬಿಂದು  F  ಅನು+ ಗುರುತ್ರಿಸಿ ಹಾಗು  BD=BF  ಇದೇಯೆ6 ಎಂಬುದನು+
ಪರಿಶಿ6ಲಿಸಿ (I.e, ಚಿತ
 ೬ .೧ರಲಿ್ಲರುವಂತೆ),  ಅದೇ6 ರಿ6ತ್ರಿ ಬಿಂದು  E  ಅನು+ ಬಾಹು  AC ಯ ಮೇ6ಲೆ ಗುರುತ್ರಿಸಿ ಹಾಗು
AE=AF  ಆಗಿರಬೇ6ಕು  (I.e, ಚಿತ
 ೬ .೨ರಲಿ್ಲರುವಂತೆ)  .  ಈ ರಚನೋಗಳಿಂದ  D,E,F  ಬಿಂದುಗಳು ದೇೂರೆಯುತ್ತವೆ.  ಈ
ಬಿಂದುಗಳನು+ ಗುರುತ್ರಿಸಿ, ವೃತ್ತಗಳನು+ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಶಿ3ಸುವಂತೆ ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೇ (I.e, ಚಿತ್ತ ೭).

ವಿವರಣೆ : ಈ ಪ
ಕ್ತಿ
ಯೆ ರ್ಕೇಲಸಮಾಡುತ್ತದೇ ಯಾರ್ಕೇಂದರೆ ,  ನೀಮಗೆ ನೋನಪಿರಲಿ BC = a, CA = b, AB = c.  ಚಿತ

೫.೧, ೫.೨, ೬.೧ ಹಾಗು ೬.೨ ಗಳಲಿ್ಲ, AU = c ಇದೇ, ಇದರಿಂದ CU = b-c =CV ಎಂದು ತ್ರಿಳಿಯುತ್ತದೇ, ಆದ್ದರಿಂದ
BV = a-(I.e, b-c) = a-b+c. 
ಇದರಿಂದ ರ್ಧ್ವನೀತವಾಗುವುದು BD = (I.e, a – b+c)/2 = s-b, ಇಲಿ್ಲ s ತ್ರಿ
ಭುಜದ ಅರೆ-ಪರಿಧಿಯಾಗಿದೇ, ಇದರ ರೂಪವು
s = (I.e, a+b+c)/2 ಆಗಿದೇ.

AF = c - 
a−b+c

2
 = 

−a+b+c
2

= s-a,

ಆದ್ದರಿಂದ AE= s-a ಆಗುತ್ತದೇ. ಮುಂದೇ ಗಮನೀಸಬೇ6ಕಾದದು್ದ 

CE = b- 
−a+b+c

2
= 

a+b−c
2

= s-c,

ಚಿತ
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 ೬.೨

ಚಿತ
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ಹಾಗು CD = a - 
a−b+c

2
= 

a+b−c
2

= s-c, 

ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ CE = CD ಎಂದು ತ್ರಿಳಿಯುತ್ತದೇ.  

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ BD = BF, AF = AE, CE = CD ಎಂದು ದೇೂರೆಯುತ್ತದೇ. 

ಅಂದರೆ B ನಲಿ್ಲ ರ್ಕೇ6ಂದ
 ಹೋೂಂದಿರುವ, ತ್ರಿ
ಜ" BD ಆಗಿರುವ, F ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋೂ6ಗುತ್ರಿ್ತರುವ ವೃತ್ತ, A ನಲಿ್ಲ
ರ್ಕೇ6ಂದ
 ಹೋೂಂದಿರುವ,  ತ್ರಿ
ಜ" AF ಆಗಿರುವ, E ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋೂ6ಗುತ್ರಿ್ತರುವ ವೃತ್ತ ಹಾಗು  C ನಲಿ್ಲ ರ್ಕೇ6ಂದ

ಹೋೂಂದಿರುವ,  ತ್ರಿ
ಜ" CE  ಆಗಿರುವ,  D ನ  ಮೂಲಕ  ಹಾದು  ಹೋೂ6ಗುತ್ರಿ್ತರುವ  ವೃತ್ತ.  ಈ  ಮೂರು  ವೃತ್ತಗಳೂ
ಮೊದಲಿನ  ಚಿತ
 ೩ರಲಿ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದ  ಮೂರು  ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸವ3ಸಮವಾಗಿವೆ .  ಆದ್ದರಿಂದ  ಮೇ6ಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ
ಚಿತ
ಗಳನು+ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. 

ಪಾರ್ಥಿ)ವ್  ಡೇ�ಡಸಾನಿಯಾ ಈಗ  ರ್ಕೇೂಡೈvರ್ಕೇನಾಲ್  ಅಂತರಾಷ್ಟK6ಯ  ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ ೧೨ನೋ6 ತರಗತ್ರಿಯಲಿ್ಲ
ಓದುತ್ರಿ್ತದಾ್ದರೆ.  ಇವರ  ಆಸಕ್ತಿ್ತಗಳು  ಗಣಿತದ  ಸಮಸ್ಯೆ"ಗಳನು+ ಹಾಗು  ಒಗಟುಗಳನು+ ಬಿಡಿಸುವುದು .  ಪ
ತ್ರಿಷ್ಟKತ
ವಾಟರ್ ಲೂ  ಪರಿ6ಕ್ಷೆಯೂ  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗಣಿತದ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಇವರು  ಪದಕಗಳನು+ ಗೆದಿ್ದದಾ್ದರೆ .

ಗಣಿತದ ಕಲಿರ್ಕೇಯಲಿ್ಲ ಕಷKಪಡುವ ಕ್ತಿರಿಯ ವಿದಾ"ರ್ಥಿ3ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನು+ ಇವರು ಆನಂದಿಸುತಾ್ತರೆ .

ಕಾಲೆ6ಜಿನಲಿ್ಲ ರೊ6ಬಾಟ್ಟಿಕ್ಸ್� ಅರ್ಥವಾ  ನಾ"ನೋೂ6 -ಟೆಕಾ+ಲಾಜಿ ಓದುವ  ಅಭಿಲಾಷೆಯಿದೇ .  ಪಾರ್ಥಿ3ವ್  ಅವರನು+
ನೀ6ವು parthiv3215@gmail.com ಅಲಿ್ಲ ಸಂಪಕ್ತಿ3ಸಬಹುದಾಗಿದೇ.    


