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14.1 भूममकया

सममममिः एका महत्त्वपरूाणा ज्ाममिी्ा अत्वधाररा अम्ि, ्ा सामान्िः प्रकृिौ प्रदम्णािा भत्वमि िथा च 
प्रा्ेर अ््ाः प्र्ोगः मरि्ामत्वधीनां सत्ववेष ुक्ेत्ेष ुभत्वमि । कलाकारः, उद्यमी, त्वस्ताराम ्अथत्वा आभषूरानां 
प्रारूप-किाणा, ्ानमनमाणािा, त्वा्िमु्लपी िथा च नैके अन्े सममममि-मत्वष््् प्र्ोगं कुत्वणामनि । भत्वम्भः 
मधमुमक्कारां मधकुो्षे ु (करण्ेष)ु, पषुपेष,ु त्वकृ्परवेष,ु धाममणाकमचहे्ष,ु आमत्वकेष ु िथा च  करत्वस्तेष ु  
इत्ामदष ु्थानेष ुसममममि-प्रारूपामर दृश्निे ।

      ्थापत्म ्        आमभ्ामनत्की                                       प्रकृमिः

भत्वनिः गिकक््ा्ां रैमिकसमममिेः मत्वष्े कञचन अनभुतं्व लबधत्वनिः समनि ।
्मद क््ामञचि ्आकृत्ाम ्एका रेिा एिादृ्ी ््ाि ््््ाः अनमुद् ंि््ाम ्आकृत्ां त्वरिीकृिा्ां 
सत्ाम ्आकृत्ाः उभौ भागौ पर्परं समपामिनौ भत्वेिां िदा साः आकृमिः रैमिक-सममममिः भत्वमि ।
भत्वनिः इमाः अत्वधारराः ्मिुणाम ्अहणामनि । भत्विां साहाय्ाथणाम ्अत् केचन मरि्ामत्वध्ः दी्मानाः समनि ।

 
सममममिं द्ण्ा माराम ्          कामनचन त्वरण्ा िुामन आकषणाकामर समममिेः               कामनचन 
एकां मचत्पमञजिकां मनमाणानि ु     मषी-मप्ाचमचह्ामन मनमाणानि ु                    कागद-कमिणािामन सममममि-
             प्रारूपामर मनमाणानि ु  
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एकत्ीकृिेष ुप्रारूपेष ुसमममि-रेिारां पररज्ान्् आननद ंगहृ्णनि ु।
आ्ानि ुइदानीं समममिीनां मत्वष्े  ् त्वी्ाः अत्वधारराः इिोऽमप दृढीकुमणा । अधोमलमििानाम ्आकृिीनां मत्वष्े 
अध््नं कुत्वणानि ु्ास ुसमममि-रेिाः मिनद्वङ्मकि-रेिामभः अङ्मकिाः समनि । [आकृमिः 14.1 (i) - (iv)]

आकृमिः 14.1

14.2 समबहुभुजयानयंा कृिे समममिरेखयाः

भत्वनिः जिानमनि ्द ्एकं िहुभजुिम ्एका एिादृ्ी मपमहिमिुाकृमिः अम्ि ्ा अनेकैः रेिािण्ैः मनममणािा 
भत्वमि । एकं मत्भजुिं न्नूिमःै रेिािण्ैः मनममणािं िहुभजुिम ्अम्ि । (मकं भत्वनिः एिेभ्ः रेिािण्ेभ्ः अमप 
न्नूरेिािण््िंु मकममप िहुभजुिं मनमाणािुं ्कनतु्वमनि ? अम्मन ्मत्वष्े मत्वचार्नि ु।)
्मद क््मचि ्मत्भजुि्् सत्ववेषां भजुिानां दरै् य्ं समानं िथा च सत्ववेषां कोरानां मापः समानः भत्वेि ्िदा िद ्
िहुभजुिं समिहुभजुिम ् इमि कथ्िे । अनेन प्रकारेर मकममप समिाहुमत्भजुिं मत्भजुि्िुम ् एकं समिहुभजुिं 
भत्वमि । मकं भत्वनिः चिभुुणाजित्विः  क््मचि ्समिहुभजुि्् नाम त्वकंु ्कनतु्वमनि  ?  
मकममप समिाहुमत्भजुिम ्एकं समिहुभजुिम ्अम्ि ्िो मह अ्् प्रत्ेकं भजुि्् दरै् य्ं समानं भत्वमि िथा च 
अ्् प्रत्ेकं कोर्् मापः 60°ममिः भत्वमि (आकृमिः 14.2) । 

        आकृमिः 14.2             आकृमिः 14.3          आकृमिः 14.4
त्वगणाः अमप एकं समिहुभजुिम ्अम्ि ्िो मह अ्् सत्ववे भजुिाः  समानाः भत्वमनि अथ च अ्् प्रत्ेकं कोरः 
एकः समकोरः (अथाणाि ् 90°) भत्वमि । त्वगणा्् मत्वकरणौ पर्परं समकोर े ममथः सममद्वभामजििौ भत्विः 
(आकृमिः 14.3) । 
 ्मद मकममप पञचभजुिम ्एकं समिहुभजुिम ्अम्ि िदा ्त्वाभामत्वकम ्
अम्ि ्ि ्  अ्् भजुिाः अमप समानदीराणाः कोराः च समानमापाः 
््ःु । भत्वनिः अग्े पमिष्मनि ्द ् अ्् प्रत्ेकं कोर्् मापः 
108°ममिः इमि भत्वमि (आकृमिः 14.4) ।
क््मचि ् समष््भजुि्् सत्ववे भजुिाः समानाः भत्वमनि िथा च अ्् 
प्रत्ेकं कोर्् मापः 120°ममिः भत्वमि । अ््ाः आकृत्ाः मत्वष्े 
भत्वनिः इिोऽमप अमधकम ्अननिरं पमिष्मनि (आकृमिः 14.5) । 
           आकृमिः 14.5
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समिहुभजुिाः समममिाकृि्ः भत्वमनि अि एत्व आसां समममिरेिाः अिीत्व रूमचकराः भत्वमनि । प्रत्ेकं 
समिहुभजुि्् िात्वत्ः एत्व समममिरेिाः भत्वमनि ् ात्वत्ः ि्् भजुिाः भत्वमनि [आकृमिः 14.6 (i) - (iv)]।

मिस्ः समममिरेिाः          चिस्ः समममिरेिाः           पञच समममिरेिाः           ष्् समममिरेिाः

 
समिाहुमत्भजुिम ्(i)               त्वगणाः (ii)                   समपञचभजुिम ्(iii)            समष््भजुिम ्(iv)

आकृमिः 14.6

समभत्विः भत्वनिः कागदत्वरि-मरि्ामत्वमधमभः अ्् अनत्वेषर ंकिुणाम ्एमषष्मनि । मचनिा नाम्ि अग्े सरनि ु। 
रैमिक-समममिेः अत्वधाररा्ाः समिनधः दपणार-परात्विणानेन सह मनकट-समिनधः अम्ि । कम्ममंचिद ्आकारे 
रैमिक-सममममिः िदा भत्वमि ् दा ि्् अधणाः भागः अपर्् अधणाभाग्् दपणार-प्रमिमिमिः ् ्ाि ्(आकृमिः 
14.7) । अनेन प्रकारेर   कामचि ्दपणाररेिा कामञचि ्समममिरेिां द्रषु ंज्ािुं त्वा अ्माकं साहाय्ं करोमि। 
(आकृमिः 14.8)।    

मकं मिनदमुभः अङ्मकिा रेिा         मकं मिनदमुभः अङ्मकिा रेिा             अत् आकारौ ि ुसमानौ ्िः परनि ु
दपणाररेिा अम्ि ? आम ्। दपणाररेिा अम्ि ? न ।                       मद्ा मत्वपरीिा अम्ि ।
                  आकृमिः 14.8    आकृमिः 14.9

दपणार-परात्विणानेन सह का ण्ाकररसम्े  एिद ्अत्वधािव्ं भत्वेि ््द ्क््ामचिि ्आकृिेः अमभमिुषे ुदमक्र-
त्वाम- पररत्विणानं जिा्िे (आकृमिः 14.9)।

इमयंा मिद्रकर्त् ंक्रीडयंा क्रीडि !

कममप कागद ंभागद्व्े त्वरिीकुत्वणानि ु     एकं मिद्र ंकुत्वणानि ु  त्वरिमचह््् अनमुद् ंमिद्रद्व्म्
आकृमिः 14.10

त्वल्मचह्म ्एका समममिरेिा (अथत्वा अक्ः) अम्ि । त्वरिीभिेू कागद ेमत्वमभनन-्थानेष ुमनममणाि-मिद्रारां 
िथा च सङ्गि-समममिरेिाराम ्अध््नं कुत्वणानि ु(आकृमिः 14.10) ।

आकृमिः 14.7
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प्रश्यावली 14.1

1.  अधोमलमििानां मिद्रीकृिीनाम ् आकृिीनां प्रमिमलपीः मनमाणा् (आमलख्) िास ु एकैक््ाः 
समममिरेिां ज्ािुं प्र्ासं कुत्वणानि ु:

2.  अधः समममिरेिाः दताः समनि । अन््् मिद्र्् ज्ानं कुरूि ।

 
3.  अधः मलमििास ुआकृमिष ुदपणाररेिा (अथाणाि ्समममिरेिा) मिनद्वङ्मकि-रेिारूपेर दता अम्ि । 

मिनद्वङ्मकि-रेिा्ां प्रत्ेकम ् आकृिेः परात्विणानं कृतत्वा प्रत्ेकम ् आकृमिं परू्नि ु । (भत्वनिः 
मिनद्वङ्मकि-रेिा्ाः अनमुद्म ् एकं दपणार ं ्थापम्िमु ् अहणामनि पनुचि प्रमिमिमिा् दपणार े द्रषु ं
्कनतु्वमनि ।) मकं भत्वनिः परूणीकृिा्ाः आकृिेः नाम ्मरमनि ?

 
4.  अधोमलमििाकृिीनाम ्एकामधकाः समममिरेिाः समनि । एिादृ्ीनाम ्आकृिीनां कृिे कथ्िे ्ि ्

एिासाम ्अनेकाः समममिरेिाः समनि । 
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अधोमलमििाकृमिष ुप्रत्ेक््ां मत्वमत्वध-समममिरेिाराम ्(्मद ््ाि ्िदा) पररच्नं कुरूि :

 
5.  अत् प्रदता्ाः आकृिेः प्रमिमलमपं मनमाणानि ु।

क््मचि ्एक्् मत्वकरण्ा ् समममिरेिाः ्त्वीकुत्वणानि ुिथा च कांचिन त्वगाणान ्िथा िा्ाङ्मकिान ्
कुत्वणानि ु् ि ्इ्म ्आकृमिः अ्् मत्वकरण्ा ् अनमुद् ंसमममिा भते्वि ्। मकम ्एिि ्किुणाम ्एकामधकाः 
मत्वध्ः समनि ? मकम ्एषा आकृमिः द्व्ोः मत्वकरण्ा ोः अनमुद् ंसमममिा भमत्वष्मि ?

6.  अधोमलमििारेिारां प्रमिमलमपं कुत्वणानि ुिथा च प्रत्ेकम ्आधारं िथा च परूयं कुत्वणानि ु्ेन सः 
आकारः दपणाररेिा्ाः अनमुद् ंसमममिः ््ाि ्:

7.  अधोमलमििाकृिीनां कृिे समममि-रेिारां सङ्ख्ाः ज्ाप्नि ु:
(a) एकं समिाहुमत्भजुिम ् (b) एकं सममद्विाहुमत्भजुिम ् (c) एकं मत्वषमिाहुमत्भजुिम्
(d) एकः त्वगणाः (e) एकः आ्िः (f) एकं समचिभुुणाजिम ्
(g) एकं समानिर-चिभुुणाजिम ् (h) एकं चिभुुणाजिम ् (i) एकं समष््भजुिम्
(j) एकं त्वतृम्

8.  आङ्ग्ल्त्वरणामाला्ाः केष ुत्वरवेष ुअधोमलमिि्् अनमुद् ंपरात्विणान-सममममिः (दपणार-परात्विणानेन 
समिमधिा सममममिः) अम्ि -
(a) एकः ऊधत्वाणाधरः दपणारः   (b) एकः मि्णाक्-दपणारः             (c) उभौ ऊधत्वाणाधर-मि ण्ाक्-दपणारौ   
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9.   एिादृ्ानाम ्आकाराराम ्त्ीमर उदाहररामन ्चिनि ु्ेष ुकामचद ्अमप समममिरेिा न ््ाि ्।
10.  भत्वनिः अधोमलमििाकृिीनां समममि-रेिारां कृिे   अन्ि ्मकं नाम दािुं ्कनतु्वमनि ?           

(a) एकं सममद्विाहुमत्भजुिम ्?   (b) एकं त्वतृम ्?  

14.3 घूर्णनसममममिः

्दा रमटका्ाः समूचकाः ररूणामनि िदा भत्वनिः मकं कथ्मनि ? भत्वनिः कथ्मनि ्द ्इमाः ररूणानं कुत्वणात्ः 
समनि ।
रट््ाः समूचकाः एक््ामते्व मदम् ररूणामनि । एिद ्ररूणानम ्एकं मिनदु ंपररिः भत्वमि ्चि (मिनदःु) रमटका्ाः 
केनद्रम ्अम्ि ।
रट््ाः समूचकाः ्््ां मद्ा्ां ररूणामनि िद ्ररूणानं दमक्रात्विणा-ररूणानम ्इमि उच्िे अन्था ररूणानं त्वामात्विणाम ्
इमि कथ्िे । 
िदःे व्ञजिन-पत्ारां ररूणान-मत्वष्े भत्वनिः मकं त्वकुम ्अहणामनि ? मकम ्इमामन दमक्रात्विणा-मद्ा्ां ररूणामनि 
अथत्वा त्वामात्विणा-मद्ा्ां ररूणामनि ? अथत्वा उभ्ोः मद््ोः ररूणामनि ?
्मद भत्वनिः मद्वचमरिका्ाः एकं  चरंि भ्ाम्मनि िदा िद ्ररूणानं करोमि । एिद ्उभ्ोः एत्व मद््ोः अथाणाद ्
दमक्रात्विणामद्ा्ाम ्अथ च  त्वामात्विणा-मद्ा्ां  ररूणानं किुणाम ्अहणामि (i) दमक्रात्विणा-त्वामात्विणा-ररूणान्ोः 
प्रत्ेकाथयं त्ीमर उदाहररामन ्चिनि ु। 
्मद मकममप त्व्ि ुररूणामि िमहणा ि्् आकारे मापे च मकममप पररत्विणानं न जिा्िे । ररूणानं नाम क््मचद ्
त्व्िनुः एकं मनमचििमिनदु ं पररिः भ्मरम ् इमि अम्ि । एषः मनमचििमिनदःु ररूणान-केनद्रम ् इमि उच्िे । 
रमटकासमूचकानां ररूणानकेनद्र ं मकम ्अम्ि ? अम्मन ् मत्वष्े मत्वचारं कुत्वणानि ु । ररूणानात्वधौ रमूरणािः कोरः 
ररूणान-कोरः इमि उच्िे ।
भत्वनिः जिानमनि ्ि ्एकम्मन ्त्वतृ े360°ममिं ररूणानं भत्वमि । (i) एक्् अधाणात्विणा्् (ii) चिथुायं्ात्विणा्् 
च ररूणानकोरानां मापः रिम्ः कः अम्ि ?  क््मचि ्अधाणात्विणा्् अथणाः 180°ममिं  ररूणानम ्अम्ि अथ 
च चिथुायं्ात्विणा्् अथणाः नत्वमिः 90°ममिं ररूणानम ् अम्ि । 
्दा द्वाद्त्वादनं भत्वमि िदा रट््ाः उभ ेएत्व समूचके समान्थाने मिष्ठिः ।  मत्त्वादनं ्ात्वि ् िदा मनमषे-
समूचका आत्वमृि-त््ं परूयं करोमि परनि ुहोरासमूचका केत्वलम ्1/4 आत्वमृतम ्एत्व करोमि । ि्ोः ष््त्वादने 
का  म्थमिः भत्वमि इमि मत्वष्े भत्विां कः मत्वचारः अम्ि ?
मकं भत्वम्भः कदामचि ् कागद्् त्वािपेषरी मनममणािा ? 
आकृिौ दम्णािा कागद्् त्वािपेषरी समममिा दृश्िे । 
(आकृमिः 14.11) परनि ु भत्वम्भः अ््ाः कामप 
समममिरेिा न प्राप्िे । ्मद एिां केनामप प्रकारेर 
त्वरिीकुमणाः िदामप  उभौ अधणाभागौ समपामिनौ न भमत्वष्िः । 
्मद भत्वनिः एिां म्थरमिनदमु ् (केनद्रम)्पररिः 90°ममिे 
कोर ेभ्ाम्मनि िदा भत्वनिः द्रक््मनि  ्द ्त्वािपेषण्ाः 
आकारः 14.11 इमि आकृत्नसुारं पतू्वणात्वद ् एत्व  
अम्ि । त्व्ं कथ्ामः ्ि ् त्वािपेषण्ाम ् एका ररूणान-
सममममिः अम्ि ।     

                                                  आकृमिः 14.11
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आकृमिः 14.12

एक््ां परूाणात्वतृौ एिादृश्ः चिस्ः म्थि्ः भत्वमनि (90°,80°, 270° िथा च 360° इमि कोरषे ुभ्ाम्ामः 
चिे ्अथत्वा ररूणाने समि ) ्दा त्वािपेषरी पतू्वणात्वद ्दृश्िे (आकृमिः 14.12) । अनेन काररने त्व्ं कथ्ामः 
्द ् त्वािपेषण्ां चिथुणा-रिम्् ररूणान-सममममिः अम्ि ।
ररूणानसमममिेःएकम ्अन्म ्उदाहरर ंपश्नि ु। कम्ममंचिद ्त्वगवे मत्वचारं कुत्वणानि ु््् कोरः (अथत्वा ्ीषणाम)् 
P इमि अम्ि (आकृमिः 14.13)।
आगचिनि ुअ्् त्वगणा्् केनद्रम ्x द्वारा अङ्कीकृत् एिं मिनदु ंपररिः इम ंत्वगयं चिथुायं्ात्वतृ््ा भ्ाम्नि ु। 

आकृमिः 14.13
14.13 (i) इमि आकृिौ अ्् प्रारममभकी म्थमिः अम्ि । केनद्र ं पररिः 90°ममिे कोर े भ्ाममिे समि  
14.13 (ii) इमि आकृमिः प्राप्िे । इदानीम ्P इमि मिनदोः म्थमिं पश्नि ु। त्वगयं पनुः 90°ममिेन कोरने 
भ्ाम्नि ु । भत्वम्भः 14.13 (iii) इमि आकृमिः प्राप्िे । अनेन प्रकारेर ्दा भत्वनिः एिद ्  त्वगयं चिरुः 
¼ भ्मरामन भ्ाम्मनि िदा अ्ं त्वगणाः ्त्वी्ां प्रारममभक-म्थमिं प्रापनोमि । अधनुा इ्म ्14.13 (i) इमि 
आकृमिः इत्व  दृश्िे । एिि ्P द्वारा गहृीिामभः मत्वमभननामभः म्थमिमभः द्रषु ं्क्िे ।
अनेन प्रकारेर कम्ममंचिद ्त्वगवे ितकेनद्र ंपररिः चिथुणा-रिम्् ररूणान-सममममिः भत्वमि । अत्वधानं कुत्वणानि ु्ि ्
अ््ां म्थिौ  
(i) ररूणान्् केनद्र ंत्वगणा्् केनद्रम ्अम्ि ।  (ii) ररूणान्् कोरः  90° ममिः  अम्ि ।
(iii) ररूणान्् मद्ा दमक्रात्विाणा अम्ि । (iv) ररूणान-समममिेः रिमः चिथुणाः अम्ि ।

प्र्यास ंकुव्णनिु

1. (a) मकं भत्वनिः क््मचि ्समिाहुमत्भजुि्् कृिे ररूणान-समममिेः रिम ंज्ापम्िुं ्कनतु्वमनि (आकृमिः 14.14) ?

आकृमिः 14.14
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प्रत्ेकम्मन ् त्व्िमुन 1 इमि रिम्् ररूणान-सममममिः भत्वमि ्िो मह 360°ममि-ररूणान्् पचिाि ् (अथाणाि ्
एकात्वतृःे अनिरम)् िि ््त्वी्ां प्रारममभकीं म्थमिं प्रापनोमि । एिादृ्ीष ुम्थमिष ुअ्माकं रूमचः न भमत्वष्मि । 
भत्विां पररत्वे् ेअनेके एिादृ्ाः आकाराः समनि ्ेष ुररूणान-सममममिः भत्वमि  (आकृमिः 14.17) ।
उदाहरराथयं ्दा त्व्ं कामनमचि ्फलामन किणा्ामः िदा िेषाम ्अनपु्र्थ-पररचिेदाः आकार-दृष््ा िादृ्ाः   
भत्वमनि ्ेष ु ररूणान-सममममिः भत्वमि । ्दा भत्वनिः एिान ् द्रक््मनि िदा भत्वनिः मत्वम्मिाः भमत्वष्मनि 
(आकृमिः 14.17) (i) ।

           फलम ्                 मागणामचह्म ्                      चरिम ्        
            (i)                      (ii)                         (iii)

आकृमिः 14.17

 (b) ्दा उप्ुणाकं मत्भजुिं ितकेनद्र ंपररिः 120° ममिे कोर े भ्ाम्िे िदा कमिष ुम्थमिष ुमत्भजुिं पतू्वणात्वद ्दृश्िे ?
2.  अधोमलमििेष ुकेष ुआकारेष ु(आकृमिः 14.15) अङ्मकि-मिनदु ंपररिः ररूणान-सममममिः अम्ि ?

आकृमिः 14.15

एियान ्कुव्णनिु

द्व े सत्वणासम-समानिर-चिभुुणाजिे आमलिनि ु । एकम ् ABCD इमि समानिरं चिभुुणाजिम ् कम्ममंचिि ् कागद े
िथा च मद्विी्म ्A' B' C' D' इमि समानिर-चिभुुणाजिम ् कम्ममंचिद ्पारदम्णाकागद ेआमलिनि ु। ि्ोः 
मत्वकरण्ा ोः प्रमिचिेदमिनदनू ्रिम्ः O एत्वञच O' इत्नेन अङ्क्नि ु(आकृमिः 14.16) ।

समानिरचिभुुणाजेि िथा ्थाप्नि ु्ि ्A' इमि ्ीषणाम ्A इमि ्ीषवे, B' इमि ्ीषणाम ्B इमि ्ीषवे ््ाि ्। 
एष ुआकारेष ुअधनुा भत्वनिः O इमि मिनदौ एकं धािकुणटकं ्ोजि्नि ु। अधनुा पारदम्णाक-कागद े
दमक्रात्विणा-मदम् पररभ्ाम्नि ु । एक््ाम ् आत्वतृौ पारदम्णा-कागद े मनममणािः आकारः कागद-
मनममणािाकारेर सह कमित्वारं समपािी भत्वमि ? अम्मन ् ररूणानसमममिेः कः रिमः अम्ि ?
 सः मिनदःु ् त् अ्मामभः धािकुणटकम ्(pin) ् ोमजििं िद ्ररूणान्् केनद्रम ्अम्ि । अ््ां म्थिौ 
अ्ं मत्वकराणानां प्रमिचिेदमिनदःु अम्ि । 

      आकृमिः 14.16
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एिादृ्ामन  िहूमन मागणामचह्ामन समनि ् ामन ररूणान-सममममिं प्रद्ण्ा मनि । अमग्मत्वारं ् दा भत्वनिः कम्ममंचिि ्
व््िमागवे भ्ममिुं मनगणाममष्मनि िदा मागवे एिादृ्ामन मागणामचह्ामन पररमचनत्वनि ु िेषां च ररूणान-समममिेः 
रिमम ्अमप ज्ािुं प्र्ासं कुत्वणानि ु[आकृमिः 14.17(ii)] । 
 ररूणान-समममिेः केषामञचद ्अन्ेषाम ्उदाहररानां मत्वष्े मचनिनं कुत्वणानि ु। प्रत्ेक््ां म्थिौ अधोमलमििानां 
मत्वष्े चचाणाम ्अमप कुत्वणानि ुआकृमिः -

(i)  ररूणान-केनद्रम ् (ii)  ररूणानकोरः 
(iii) ररूणानं क््ां मदम् अभत्वि ् (iv) ररूणान-समममिेः रिमः

प्र्यास ंकुव्णनिु

प्रदताकृिीनां कृिे x इमि 
अङ्मकिमिनदु ं पररिः ररूणानसममिेः 
रिम ंिोध्नि(ुआकृमिः 14.18) ।

प्रश्यावली 14.2

1.  अधोमलमििाकृमिष ु कास ुआकृमिष ुसमममिेः रिमः एकामधकः अम्ि । 

 

2.  प्रत्ेकम ्आकृिेः ररूणान-समममिेः रिम ंिोध्नि ु।

        
14.4 रैमखक-सममममिः अथ च घूर्णन-सममममिः

भत्वनिः अधनुा प ण्ानिम ्अनेकान ्आकारान ् िेषां च समममिीः पश्निः समनि । अधनुा प ण्ानिं भत्वम्भः 
एिि ्अमधगिं ््ाद ््ि ्केषमुचद ्आकारेष ुकेत्वलं रैमिक-सममममिः  एत्व भत्वमि, केषमुचद ्केत्वलं ररूणान-
सममममिः भत्वमि अथ च केषमुचद ्आकारेष ु उभ्मत्वधा रैमिक-ररूणान-सममममिः भत्वमि ।
उदाहरराथयं क््मचद ्त्वगणा्् आकारं पश्नि ु(आकृमिः 14.19) ।

आकृमिः 14.19
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अम्मन ्कमि समममि-रेिाः समनि ?
मकम ्अम्मन ्कामचद ्ररूणानसममममिः अम्ि ?
्मद उतरम ्‘आम’् इमि अम्ि िमहणा ररूणान-समममिेः रिमः कः अम्ि ? 
अम्मन ्मत्वष्े मत्वचारं कुत्वणानि ु।
मकममप त्वतृ ं सत्वाणामधकपरूाणा समममिाकृमिः अम्ि ्िो मह त्वतृ ं िदी्-केनद्र ं पररिः कम्ममंचिदमप कोर े 
भ्ामम्तत्वा सा आकृमिः (त्वतृम)् एत्व प्रापुं ्क्िे अथाणाद ् अम्मन ् अपररममिरूपेर अनेक-रिमारां 
ररूणानसमममि्ः समनि िथा च सममते्व अ्् अपररममि-समममिरेिाः समनि ।  त्वतृ्् मकममप प्रमिरूपं पश्नि ु। 
केनद्राि ्भतूत्वा गम्माना प्रत्ेकं रेिा (अथाणाि ्प्रत्ेकं व्ासः) परात्विणान-समममिेः एका समममिरेिा अम्ि 
िथा च केनद्र ंपररिः प्रत्ेकं कोर्् कृिे अ्् एका ररूणानसममममिः अम्ि ।

एियान ्कुव्णनिु

आङ्ग्ल्-त्वरणामाला्ाः केषमुचद ्त्वरवेष ुअ्ुभिाः आकषणाकाः च सममममि-संरचनाः 
समनि । केष ुदीरणात्वरवेष ु केत्वलम ्एका एत्व समममिरेिा अम्ि (्था E) ? केष ु
दीरणात्वरवेष ु मद्विी्-रिम्् ररूणान-समममिः अम्ि (्था I) ?
उप्ुणाकमत्वमधना मत्वचार्निः भत्वनिः अधोमलमिि-िामलकां परूम्िुं समथाणाः 
भमत्वष्मनि :  

त्वरणामाला्ाः 
त्वरणाः

रैमिक-
सममममिः

समममिरेिारां 
सङ्ख्ा

ररूणानसममममिः ररूणानसमममिेः 
रिमः

Z न 0 आम् 2
S
H आम्
O आम् आम्
E आम्
N आम् आम्
C

प्रश्यावली 14.3

1.  क्ोमचिद ् द्व्ोः आकृत्ोः नाम िोध्नि ु ््ोः रैमिकसममममिः िथा च प्रथम-रिमाद ् अमधका  
        ररूणानसममममिः इमि उभ ेएत्व ््ािाम ्। 
2 .  ्त् समभात्वना ््ाि ्ित् अधोमलमििानाम ्अभ्ासाकृमिम ्आमलिनि ु -

(i)  एकं मत्भजुिं ्म्मन ्रैमिकसममममिः अथ च प्रथम-रिमाद ्अमधका ररूणानसममममिः इमि  उभ े
््ािाम ्।

(ii)  एकं मत्भजुिं ्म्मन ्केत्वलं रैमिकसममममिः िथा च प्रथम-रिमाद ्अमधका ररूणानसममममिः न       
््ाि ्।

(iii) एकं चिभुुणाजंि ्म्मन ्प्रथम-रिमाद ्अमधका ररूणानसममममिः ््ाि ् मकनि ु रैमिकसममममिः न        
््ाि ्।

(iv)  एकं चिभुुणाजंि ् म्मन ्केत्वलं रैमिकसममममिः  ् ्ाि ्परनि ुप्रथम-रिमाद ्अमधका ररूणानसममममिः 
न ््ाि ्।
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3.  ्मद क््ामचिद ्आकृिेः द्व ेअथत्वा  दव््मधकाः समममि-रेिाः ््ःु िमहणा मकम ्एिद ्आत्वश्कम ्
अम्ि ्ि ्िम्मन ्प्रथम-रिमाद ्अमधका ररूणानसममममिः भमत्वष्मि ?

4.  ररक-्थानामन परू्नि ु:

आकारः त्वगणाः आ्िः समचिभुुणाजिम् समिाहुमत्भजुिम् समष््भजुिम् त्वतृम् अधणात्वतृम्

ररूणानकेनद्रम्

ररूणानसमममिेः रिमः

ररूणानकोरः

5.  एिादृ्ानां चिभुुणाजिानां नामामन िोध्नि ु ्ेष ु रैमिकसममममिः िथा च प्रथम-रिमाद ् अमधका 
ररूणानसममममिः इमि उभ ेएत्व ््ािाम ्।

6.  ्मद कामञचद ्आकृमिं िदी्-केनद्र ंपररिः  60°ममिे कोर े भ्ाम्ामः िमहणा सा आकृमिः ् त्वी्प्रारममभक-
म्थमिः इत्व दृश्िे । अ््ाः आकृिेः कृिे अन्े के कोराः भमत्विमु ्अहणामनि ?

7.  मकम ्अ्मामभः कामचद ्एिादृ्ी प्रथम-रिमाद ्अमधका ररूणान-सममममिः प्रापुं ् क्िे ् ््ाः ररूणान्् 
कोरौ अधोमलमििौ ््ािाम ्?
(i) 45°  (ii) 17°?

असमयामभः कया चचया्ण कृिया ?
1.  ्मद क््ामञचि ्आकृत्ाम ्एका रेिा एिादृ्ी ् ्ाि ्् ््ाः अनमुद् ंि््ाम ्आकृत्ां त्वरिीकृिा्ां 

सत्ाम ्आकृत्ाः उभौ भागौ पर्परं समपामिनौ भत्वेिां िदा सा आकृमिः रैमिक-सममममिः भत्वमि 
2.  समिहुभजुिेष ुसमानभजुिाः समानाः च कोराः भत्वमनि। िेषाम ्अनेकाः अथत्वा िदमधकाः समममिरेिाः 

भत्वमनि ।
3.  प्रत्ेकं समिहुभजुि्् िात्वत्ः एत्व समममिरेिाः भत्वमनि ्ात्वत्ः ि्् भजुिाः भत्वमनि ।

समिहुभजुिम् समष््भजुिम् समपञचभजुिम् त्वगणाः समिाहुमत्भजुिम्

समममिरेिारां सङ्ख्ा 6 5 4 3

4.  दपणार-परात्विणानेन एिादृ्ी सममममिः प्राप्िे ्््ां त्वामदमक्र्थानाम ् अमभमिुानाम ् अत्वधानं 
कररी्ं भत्वमि ।

5.  ररूणाने मकममप त्व्ि ु एकं मनमचििमिनदु ं पररिः पररभ्ाम्िे। अ्ं मिनदःु ररूणानकेनद्रम ् इमि उच्िे ।
 

्म्मन ्कोर ेमकममप त्व्ि ुभ्ममि सः ररूणानकोरः इमि कथ्िे । अधणात्वतृ्् अथत्वा अधाणात्वतृःे अथणाः 
180° ममिं ... ररूणानम ्अम्ि अथ च चिथुायं्ात्वतृःे अथणाः  90°ममिं ररूणानम ्अम्ि । ररूणानं दमक्रात्वियं 
त्वामात्विणाम ्उभ्मते्व भमत्विुं ्कनोमि ।

6.  ्मद ररूणानानिरं त्व्ि ु म्थत्नसुारं पतू्वणात्वद ् दृश्िे िदा त्व्ं कथ्ामः ्ि ्िम्मन ्ररूणान-सममममिः 
अम्ि ।

7.  ्मद एक््ां परूाणात्विृौ (360°ममिे) मकममप त्व्ि ु्ात्वद-्त्वारं म्थत्नसुारं पतू्वणात्वद ्एत्व दृश्िे िदा सा 
सङ्ख्ा ि््ाः ररूणानसमममिेः रिमः इमि उच्िे । उदाहरराथयं क््मचद ्त्वगणा्् ररूणान-सममममिरिमः 
4 अम्ि िथा च क््मचि ्समिाहुमत्भजुि्् ररूणानसममममिरिमः 3 अम्ि । 
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8.  केषमुचद ्आकारेष ुकेत्वलम ्एका एत्व सममममि-रेिा भत्वमि ्था E त्वरणाः ; केषमुचद ्ररूणानसममममिः 
एत्व भत्वमि, ्था S त्वरणाः िथा च केषमुचद ् अन्ेष ु उभ्मत्वधा सममममिः भत्वमि ्था H त्वरणाः । 
समममिेः अध््नम ् एिदथयं  महत्त्वपरूणाम ् अम्ि ्िो मह अ््ाः प्र्ोगः अमधकां्िः अ्माकं 
दनैमनदनव्त्वहारे भत्वमि अथ च अ्माद ्अमप अमधकं महत्त्वम ्अनेन कारेर अम्ि ्द ्इ्म ्अ्माकं 
कृिे सनुदरम ्आकषणाकञच प्रारूपं प्रदािुं ्कनोमि ।


