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யடியினல் 

1. ஒம முக்மகாணத்தின் மூன்று மகாணங்கின் கூடுதல்       180    

2. மூன்று க்கங்களக் ககாண்ட மகாணம்         முக்மகாணம் 

3. மகாணத்தில் உட்மகாணங்கின் கூடுதல்          [n-

2]*180  

N என்து  க்கங்கின் எண்ணிக்ளக 
4. ஒம முக்மகாணத்தில் ஏமதனும் ஒம க்கத்ளத  ீட்டிால் ஏற்டும் முக்மகாணத்தின் 

கயிமகாணநாது அதன் உள்கதிர்க் மகாணங்கின் கூடுதலுக்குச் சம்ம். 

5. ஒம முக்மகாணத்தில் சந க்கங்களுக்கு எதிமபமள் மகாணங்கள் சநம். 

6. ஒம முக்மகாணத்தில் ீண்ட க்கத்திற்கு எதிமப உள் மகாணம் கரினது. 

7. முக்மகாணத்தின் சநின்ளநப் ண்பு என்து  ஒம முக்மகாணத்தின் ஏமதனும் இம க்க 
அவுகின் கூடுதல் மூன்ாயது க்க அளய யிட அதிகநாகும். 

8. சநமகாண அவுள் இம மகாணங்கள் சர்யசநம். 

9. இம மகாட்டுத்துண்டுகின் ீம் சநம் எில் அளய சர்யசநம். 

10.சநக்க அவுளடன சதுபங்கள் சர்யசநம். 

11.சந ஆப அவுளடன யட்டங்கள் சர்யசநம். 

12.இம முக்மகாணங்கில் ஏமதனும் ஒம முக்மகாணத்டின் மூன்று க்கங்களுக்கும், மூன்று 

மகாணங்களும் முளமன நற்கான்ின் மூன்று க்கங்களுக்கும், மூன்று 

மகாணங்களுக்கும் சநம் எில் அளய சர்யசநம். 

13.சர்யசந முக்மகாணங்கின் ஒத்த குதிகள் சர்யசநம். 

14.கசங்மகாணத்தின் எதிர்க்கம் கர்ணம் ஆகும். 

15.ஒம முக்மகாணத்தின் ஓர் உச்சினிிமந்து அதன் எதிர் க்கங்கின் டுப்புள்ிளன 

இளணக்கும் மகாடு டுக்மகாடு எப்டும். 

16.ஒம முக்மகாணத்தின் டுமகாடுகள் சந்திக்கும் புள்ினாது, டுக்மகாட்டுளநனம் 

எப்டும். 

17.டுக்மகாட்டுளநனம், டுக்மகாடுகள 2:1 என் யிகித்தில் ிரிக்கும். 

18.முக்மகாணத்தின் புயஈீர்ப்புளநனம் என்து  டுக்மகாட்டுளநனம் ஆகும். 

19.ஒம முக்மகாணத்தின் உச்சினிிமந்து அதன் எதிர்ப் க்கத்திற்கு  கசங்குத்தாக 
யளபனப்டும் மகாட்டிற்கு  கசங்மகாடு என்று கனர். 

20.ஒம முக்மகாணத்தின் மூன்று குத்துக்மகாடுகள் சந்திக்கும் புள்ி அம்முக்மகாணத்தின் 

கசங்மகாட்டுளநனநாகும். 

21.ஒம முக்மகாணத்தில்  ஒம மகாணத்தின் இமசந கயட்டி என்து அக்மகாணத்ளத  
இமசநக் கூிடும் மகாட்டுத்துண்டு ஆகும். 
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22.ஒம முக்மகாணத்தில் மூன்று மகாணங்கின் இமசநகயட்டிகள் சந்திக்கும் புள்ி 
அம்முக்மகாணத்தின் உள்யட்டளநனம் எப்டும். 

23.ஒம முக்மகாணத்தின் க்கத்தின் ளநனக்குத்துக்மகாடு என்து அப்க்கத்திற்கு 

கசங்குத்தாகவும், அமதசநனம் அப்க்கத்ளத இமசநப் ாகங்காகவும் ிரிக்கும் 

மகாடாகும். 

24.ஒம முக்மகாணதின் மூன்று க்கங்கின் ளநனக்குத்துக்மகாடுகளும் சந்திக்கும் புள்ி 
சுற்றுயட்டளநனம் எப்டும். 

25.ஒம முக்மகாணத்தில் சுற்றுயட்டளநனம்[O], டுக்மகாட்டுளநனம் [G] கசங்மகாட்டுளநனம் 

[H], 

ஆகின ஒமப மர்மகாட்டில் அளநந்தால், அக்மகாடு ஆய்ர் மகாடு எப்டும்.  OG : GH 

= 1 : 2 

26.ஓம சநக்கமுக்மகாணத்தில் நட்டுமந சுற்றுயட்டளநனம்[O], டுக்மகாட்டுளநனம் [G] 

கசங்மகாட்டுளநனம் [H], உள் யட்டளநனம்[I]  ஆகின  ஒமப புள்ினில் அளநமம்..  
27.ிதாகபஸ் ததற்ம் [கி.மு 582 முதல் 497 கிமு யரப ]  

ரு செங்தகாண முக்தகாணத்தில் கர்ணத்தின் யர்க்கநாது நற் இரு க்கங்கின் 
யர்க்கங்கின் கூடுதலுக்குச் ெநம். 

28.ிதாகபஸ் ததற்த்ரத ிரவு செய்மம் என்களுக்குப் ிதாகபெின் மூன்ன் சதாகுதி 
என்று சனர் [ a  +b  = c  ] 

29.யட்டம் என்து ரு தத்தில் உள் ிரனா புள்ினிிருந்து ெந சதாரயில் 
கரும் புள்ினின் ினநப்ாரத ஆகும். 

30.ரு யட்டத்தில் உள் அரத்து ஆபங்களும் ெநீமுரடனரய. 
31.வ்சயாரு யிட்டத்தின் ரநனமும் யட்டரநனம் எப்டும். 
32.யட்ட்த்தில் யரபனப்டும் அரத்து யிட்டங்களும் ரு புள்ி யமிக்தகாடுகாகும். 

அரய ெந்திக்கும் புள்ி, யட்டரநனம் எப்டும். 
33.ரு யட்டத்தின் இரு புள்ிகர சயட்டிக் சகாண்டு செல்லும் தகாடு சயட்டுக் தகாடு 

எப்டும். 
34.சதாடுதகாடு என்து யட்டத்திர ரு புள்ினில் நட்டும் சதாட்டுச் செல்லும் தகாடு 

ஆகும். சதாட்டுச் செல்லும் புள்ிரன சதாடு புள்ி என்கிதாம். 
35.ரு ாண் யட்டத்ரத இபண்டாகப் ிரிக்கும் தாது யரந்த குதிகள் யட்டயில் 

எப்டும். ெிின யில் ெிறுயட்ட யில், சரின யில் சரு யட்ட யில் எப்டுகிது. 
36.யட்ட்த்ரத ரு ாண் இபண்டு குதினாகப் ிரிக்கும் தாது வ்சயாரு குதிமம் 

யட்டப்குதி எப்டும். 
37.ெிின யட்டயில்ரக் சகாண்ட குதி ெிறு யட்டப் குதி எவும், சரு யட்ட 

யில்ரக் சகாண்ட குதி சரு யட்டப் குதி எப்டும். 
38.ரு யட்டத்தில் இபண்டு ஆபங்காலும், அதன் யட்ட யில்ாலும் அரடடும் குதிதன 

யட்டக் தகாணப் குதி எப்டும். 
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39.யிட்டத்திற்கும் ஆபத்திற்கும் உள் சதாடர்பு =  யிட்டம் = 2 * ஆபம் 

40. –  –  சகாள்ரக    
ரு முக்தகாணத்தின்    மூன்று க்கங்களும் மூன்று தகாணங்களும் முரதன 
நற்சான்ின் மூன்று க்கங்களுக்கும் மூன்று தகாணங்களுக்கும்   ெநம் எில்  
அரய ெர்யெநம் ஆகும். 
 

41.  -  தகா –  சகாள்ரக 

ரு முக்தகாணத்தின் இரு  க்கங்களும் அரய உள்டக்கின  தகாணங்களும் 
முரதன நற்சான்ின் இரு  க்கங்களுக்கும் அரய உள்டக்கின  தகாணங்களும் 
ெநம் எில் அரய ெர்யெநம் ஆகும். 
 

42.தகா –  – தகா சகாள்ரக 

ரு முக்தகாணத்தின் இரு தகாணங்களும் அயற்ால் இரணந்த க்கமும் நற்சாரு 
முக்தகாணத்தின் இரு தகாணங்களுக்கும் அயற்ால் இரணந்த க்கங்களுக்கும் ெநம் 
எில் அரய இபண்டும் ெர்யெநம் ஆகும். 

43.செ – க –  சகாள்ரக 

ரு செங்தகாண முக்தகாணத்தின் கர்ணமும் செங்தகாணத்ரத உள்டக்கின 
க்கங்கில் ன்றும் முரதன நற்சாரு செங்தகாண முக்தகாணத்தின் 
கர்ணத்திற்கும், செங்தகாணத்ரத உள்டக்கின க்கங்கில் ன்றுக்கும் ெநநாக 
இருந்தால் அவ்யிரு முக்தகாணங்களும் ெர்யெநம் ஆகும். 

44. தகாடு என்து கரும் புள்ினின் ாரதனாகும். 
45.ரு கதிருக்கு துயக்கப்புள்ி உண்டு. முடிவுப் புள்ி கிரடனாது.  
46.தகாட்டுத்துண்டிற்கு ஆபம் புள்ிமம் , முடிவுப் புள்ிமம் உண்டு. 
47.ரு சாருின் இரு அரப ாகங்கள் ன்சாசடான்று உருயம் நற்றும் அயில் 

ெரினாக சாருந்திால் அது ெநச்ெரீ்தன்ரந எப்டும். ெநச்ெரீ் தன்ரந 
யரகப்டும். 
                  1. ெநச்ெரீ் தகாடு அல்து ெநச்ெரீ் அச்சு 

                   2. ஆடி ெநச்ெரீ் தன்ரந 

                   3. சுமல் ெநச்ெரீ் தன்ரந  

  49. ெநச்ெரீ்தகாடு. 

     ரு சாருின் அல்து டத்தின் இடதுாதி,  யது ாதிதனாடு ெரினாகப்             
சாருந்துநானின் அக்தகாடு ெநச்ெரீ்தகாடு அல்து ெநச்ெரீ் அச்சு எப்டும். 
 

          ெநக்க முக்தகாணத்திற்கு மூன்று ெநச்ெரீ்தகாடுகள் உண்டு. 
          இரு ெநக்க முக்தகாணத்திற்கு ரு ெநச்ெரீ்தகாடு உண்டு. 
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  ெதுபத்திற்கு ான்கு ெநச்ெரீ் தகாடுகள் உண்டு. 
          இரணகபத்திற்கு ெநச்ெரீ் தகாடுகள் கிரடனாது. 
          செவ்யகத்திற்கு இபண்டு ெநச்ெரீ் தகாடுகள் உண்டு.  
           ொய்ெதுபத்திற்கு இபண்டு ெநச்ெரீ் தகாடுகள் உண்டு.  

அெந க்க முக்தகாணத்திற்கு ெநச்ெரீ் தகாடுகள் கிரடனாது. 
  ழுங்கு ஐங்தகாணத்திற்கு ஐந்து ெநச்ெரீ் தகாடுகள் உண்டு. 
  ழுங்கு அறுதகாணத்திற்கு ஆறு  ெநச்ெரீ் தகாடுகள் உண்டு. 
    அதாயது, 

வ்சயாரு ழுங்கு தகாணமும் எத்தர க்கங்கரக் சகாண்டுள்ததா 
அத்தர ெநச்ெரீ்தகாடுகரக் சகாண்டுள். ரு தகாணம், ழுங்கு 
தகாணம்  எில் அயற்ின் எல்ா க்கங்களும் ெநநாகவும் எல்ா 
தகாணங்களும் ெநநாகவும் இருக்கும். 
 

50.சாதுயாக யடியங்கர 360° க்கு குரயாக சுமற்றும்தாது அதத யடியம் 
கிரடப்ரத    
சுமல் ெநச்ெரீ் தன்ரந  என்கிதாம். 
 

ெதுபத்தின்  சுமற்ெி தகாணம் 90°  
 

செவ்யகத்தின்  சுமற்ெி தகாணம் 180° 

 

ெநக்க முக்தகாணத்தின்  சுமற்ெி தகாணம் 120° 

 

அறுங்தகாணத்தின்   சுமற்ெி தகாணம் 60° 

 

51. சுமல் ெநச்ெரீ்யரிரெ என்து ரு யடியம் எத்தர முரகள் ரு முழுசுற்ில்  
அதத யடியத்ரதப் தால் உள்ததா அந்த எண்ணிக்ரக சுமல் ெநச்ெரீ் யரிரெ 
எப்டும். ரு சாருின் சுமற்ெிக் தகாணம் X°  எில் அதன் சுமல் ெநச்ெரீ் யரிரெ 
= 360 / X°   

 

ெதுபத்திற்கு      360 / 90°     =  4  

 

செவ்யகத்திற்கு    360 / 180°    = 2 
 

ெநக்க முக்தகாணத்திற்கு  360 /120°    = 3 
 

அறுங்தகாணத்திற்கு          360 / 60°    = 6 
 

52. ரு சாருின் சுமற்ெிக்தகாணம் 72° எில் ெதன் சுமல் ெநச்ெரீ் யரிரெ  
                                                     360 / 72°    = 5 

53.S என் எழுத்தின் சுமற்ெிக்தகாணம்      = 180°  

   

54.V  என் எழுத்தின் சுமல் ெநச்ெரீ் யரிரெ ன்று எில்    சுமற்ெி தகாணம் 
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                                                              சுமற்ெி தகாணம் = 360 /  சுமல் ெநச்ெரீ் 
யரிரெ 

            = 360 / 1  = 1 
 

55.ரு சாதுயா புள்ினிிருந்து இபண்டு கதிர்கள் செல்லும் தாது அயற்றுக்கு 
இரடதன உருயாகுயது தகாணம் எப்டும். 
 

56.தகாணங்கின் யரககள்  
 

 

 1. குறுங்தகாணம் 

ரு தகாணத்தின் அவு 0°   ஐ யிட அதிகநாகவும் 90° ஐ யிட குரயாகவும் உள்து 
எில் அது குறுங்தகாணம் ஆகும். 
 
 

2.செங்தகாணம்  
ரு தகாணத்தின் அவு 90° எில் அது செங்தகாணம் ஆகும். 
 

3.யிரிக்தகாணம்  
ரு தகாணத்தின் அவு 90°   ஐ யிட அதிகநாகவும் 180° ஐ யிட குரயாகவும் உள்து 
எில் அது யிரிதகாணம் ஆகும். 
 

4.தர்தகாணம் 

 

ரு தகாணத்தின் அவு 180° எில் அது செங்தகாணம் ஆகும். 
 

5. ின்யரவுக் தகாணம் 

ரு தகாணத்தின் அவு 180°   ஐ யிட அதிகநாகவும் 360° ஐ யிட குரயாகவும் உள்து 
எில் அது ின் யரவுக் தகாணம் ஆகும். 
 

6.முழுக்தகாணம் 

ரு தகாணத்தின் அவு 180° எில் அது முழுக்தகாணம் ஆகும். 
 

7. ிபப்புக்தகாணம் 

இபண்டு  தகாணங்கின் கூடுதல் 90°   எில் அந்த இபண்டு தகாணங்களும் ிபப்புக் 
தகாணங்கள் எப்டும். 
 

8. நிரக  ிபப்புக்தகாணம்  
இபண்டு  தகாணங்கின் கூடுதல் 180°   எில் அந்த இபண்டு தகாணங்களும் ிபப்புக் 
தகாணங்கள் எப்டும். 
 

57.இபண்டு தகாடுகளுக்கு ரு சாதுப் புள்ி இருந்தால் அரய சயட்டும் தகாடுகள் 
எப்டும். 

58.இபண்டு தகாடுகள் ரு சாதுப் உச்ெிரனமம், ரு சாதுயாக் கதிரபமம் 
சகாண்டிருந்தால் அரய அடுத்துள் தகாணங்கள் எப்டும். 
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59.ரு தர் தகாட்டின் நீது ரு கதிர் யரபனப்டும் தாது இரு தகாணங்கள் 
உண்டாகின். அவ்யிரு தகாணங்களும்  தகாட்டின் நீது உண்டாகும் அடுத்துள் 
தகாணங்கள் எப்டும்.  

60.ரு தொடி அடுத்துள் தகாணங்கின் சாதுயற் கதிர் எதிசபதிர் கதிர்காகும். 
 

 

61.இபண்டு அடுத்துள் நிரக ிபப்புக் தகாணங்கள் ரு தர்க் தகாணத்ரத 
உண்டாக்கும். 
 

62.இபண்டு அடுத்தடுத்துள் குறுங்தகாணங்கள் ரு தொடி தர்தகாணத்ரத 
உருயாக்குயது இல்ர. 70 + 60 = 130 
 

 

63.இபண்டு அடுத்தடுத்துள் யிரிதகாணங்கள் ரு தொடி தர்தகாணத்ரத உருயாக்குயது 
இல்ர. 100 + 100 = 200 
 

64.இபண்டு அடுத்தடுத்துள் செங்தகாணங்கள் ரு தொடி தர்தகாணத்ரத 
உருயாக்குயது உண்டு  90 + 90 = 180 

 
 

65.அடுத்தடுத்த ரு குறுங்தகாணமும், ரு யிரிதகாணமும் ரு தொடி தர்தகாணத்ரத 
உருயாக்குயது உண்டு  60 + 120 = 180 
 

 

66.இபண்டு தகாடுகள் சயட்டிக் சகாள்ளும் தாது ஏற்டும்தாது சாதுப் புள்ினின் 
எண்ணிக்ரக ன்று 

67.ரு முக்தகாணத்தின் சயிக்தகாணம் அதன் எதிர்க்க இபண்டு உட்தகாணங்கின் 
கூடுதலுக்குச் ெநம் 

 
 
 
 
 

68.                              
 
 

       
 
 

  
 

 

    இபண்டு அல்து அதற்கு தநற்ட்ட தகாடுகர சயவ்தயறு புள்ிகில் சயட்டும் 
தர்தகாடு    
    குறுக்குசயட்டி எப்டும். 
 

     உட்மகாணங்கள்  சநம்        3,4,5,6 
 

 கயிக்மகாணங்கள் சநம்        1,2,7,8, 
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 ஒம மசாடி ஒன்று யிட்டக் உள்க்மகாணங்கள் சநம்.    3,5,4,6  

 ஒம மசாடி ஒன்று யிட்டக் கயிக்மகாணங்கள் சநம்.    1,7,2,8  

 இபண்டு மசாடி ஒத்த மகாணங்கள்       1,5,2,6, :          

                      

 3,5,4,8, 

உட்மகாணச் மசாடிகள் குறுக்கு கயட்டினின் ஒமப க்கத்தில்  

          அளநந்த  ஒம மசாடி உட்மகாணங்கள் சநம்.       3,6,4,5 

69.ஒம குறுக்குகயட்டி இம மகாடுகள கயட்டும்மாது ஏற்டும் மகாணங்கின் 

எண்ணிக்ளக எட்டு 

 

70.ஒம குறுக்குகயட்டி இம மகாடுகள கயட்டும்மாது அந்த இம  மகாடுகள் இளணனாக 
அல்து இளணனற்ளயனாக இமக்காம். 

 

 

71.புள்ி என்து ஒம குிப்ிட்ட ிளனிளக் குிக்கும். 

 

72.முடியில்ாநல் இமபும் ீண்டு ககாண்டு மாயளதக் மகாடு என்ர். 
 

 

73. முடியில்ாநல் ஒமபும் ீண்டு ககாண்டு மாயளதக் மகாட்டுக்கதிர் என்ர். 
 

74.குிப்ிட்ட ீமுள் முடிவுப் புள்ிமம், ஆபம்ப் புள்ிமம் உளடன 

மர்மகாட்டுத்துண்டின் ஒம குதி மகாட்டுத்துண்டு எப்டும். 

 

75.தம் அளநக்க ஒமப மர்மகாட்டில் அளநனாத மூன்று புள்ிகள் மதளய. 

 

76.ஒமப மர்மகாட்டில் அளநமம் புள்ிகள் ஒம மகாடளநப் புள்ிகள் எப்டும். 

 

 

77.எந்த ஒம மசாடி புள்ிகின் யமினாகவும் ஒம மர்மகாடு யளபன முடிமம். 

78.மூன்று புள்ிகின் யமிமன எப்மாதும் ஒம மர்மகாடு யளபன இனாது. 

79.ஒம யரிளசனில் அளநந்துள் மூன்று புள்ிகள் யமிமன ஒம மர்மகாடு யளபன 

முடிமம். 
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80.836. ஒம மகாட்டிற்கு முடிவு உண்டா? இல்ள. 

81.ஒம மகாட்டுத்துண்டிற்கு எத்தள முடிவுப் புள்ிகள் உள்? ஒன்று 

82.ஒம மகாட்டுக்கதிமக்கு முடிவுப்புள்ி உண்டா? இல்ள. 

83.இளணனில்ாக் மகாடுகள் ஒம புள்ினில் கயட்டிக் ககாள்ளும். 

84.ஒன்ளகனான்று கயட்டிக் ககாள்ாத மகாடுகள் இளணக்மகாடுகள் எப்டும். 

85.மூன்று அல்து மூன்றுக்கும் மநற்ட்ட புள்ிகள் ஒமப மகாட்டில் அளநமம் எில் அளய 

ஒம மகாடளநப் புள்ிகள் எப்டும். 

86.மூன்று அல்து மூன்றுக்கும் மநற்ட்ட மர்மகாடுகள் ஒம புள்ி யமிச் கசன்ால், 

அளய ஒம புள்ியமிக் மகாடுகள் எப்டும். 

87. யடியினின் தந்ளத எ அளமக்கப்டுயர்  மக்ிட் 

88.  ாற்கபத்தின் பப்வு   =  ½ d [ h1 + h2]   ெ.அ   

89. ெரியகத்தின் பப்வு   =  ½ h [a +b ]   ெ.அ 

90. இரணகபத்தின் பப்வு  =  bh ெ.அ  

91. ெதுபத்தின் பப்வு        =  a
2 
 ெ.அ  

92.   செவ்யகத்தின் பப்வு     =  lb ெ.அ  

93. ொய்ச்துபத்தின் பப்வு  =  ½ [ d1 x d2 ] ெ.அ  

 

94.ரு தத்தில் ான்கு தகாடுகால் அரடடும் யடியம் ரு ாற்கபம் ஆகும். 

 

95.ரு ாற்கபம் அரநப்தற்கு ன்றுக்சகான்று சதாடர்ில்ாத ஐந்து அவுகள் 

ததரய. 

 

96.ரு தொடி எதிர்ப் க்கங்கள் இரணனாக உள் ாற்கபம் ெரியகம் எப்டும். 

 

97.ரு ெரியகம் அரநப்தற்கு ன்றுக்சகான்று சதாடர்ில்ாத ான்கு  அவுகள் 

ததரய. 

 

98. ரு ெரியகத்தில் இரணனில்ாத க்க அவுகள் ெநம் எில் அச்ெரியகம் 

ரு     

                 இருெநக்க ெரியகம் எப்டும். 

99. ஒர் இரு ெநக்க ெரியகம் அரநப்தற்கு  ன்றுக்சகான்று சதாடர்ில்ாத 

மூன்று    
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             அவுகள் ததரய. 

 

100. வ்சயாரு தொடி எதிர்ப் க்கங்கள் இரணனாக உள் ாற்கபம் இரணகபம் 

ஆகும். 

101. ஒர் இணகபம் அரநப்தற்கு ன்றுக்சகான்று சதாடர்ில்ாத மூன்று 

அவுகள்    

        ததரய. 

 

102. எதிர் க்கங்கள் இரணனாகவும், அடுத்துள் க்கங்கள் ெநநாகவும் உள் 

ாற்கபம்     

        ரு ொய்ெதுபம் ஆகும். 

 

103. ரு ொய்ெதுபம் அரநப்தற்கு ன்றுக்சகான்று சதாடர்ில்ாத இபண்டு 

அவுகள்        

       ததரய. 

 

104. இரணகபத்தில் ரு தகாண அவு 90°   எில் அது செவ்யகநாகும். 

105.  

106. அடுத்தடுத்துள் க்கங்கள் ெநநாக உள் செவ்யகம் ெதுபநாகும். 

107.  

108. காதுயா ளநனத்ளதக் ககாண்டு கயவ்மயா ஆபங்களுடன் ஒம தத்தில்    
         யளபனப்டும் யட்டங்கள் காதுளநன யட்டங்கள் எப்டும். 
 

109. இபண்டு காதுளநன யட்டங்களுக்கு இளடப்ட்ட பப்வு யட்ட யனம் 
எப்டும். 
          OB - OA = r2 - r1  
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