
מכשירי מדידה	



כתיבת מספרים
וחישובים

ומכשירי כתיבה	



כתיבת מספרים
מצרים – דיו על פפירוס, וחריטה על אבני חול

ספירת מספרים שלמים – שיכפול באבן רכה או חימר 
   I   II    III    IIII :הכי פשוט

נעשה קשה לקריאה עם הרבה קוים – לכן הגדרת בסיס (10) ושיכפול עשרות, מאות וכו׳



סימון לשברים	

, קירובים מתכנסים	איך לחלק ערימת חיטין ל-5?   
במעשה וגם בחישוב של פעולות חילוק למספרים גדולים: מנחשים פתרון, מכפילים 

(ע"י חיבור חוזר) ומתקנים.	



כתיבה בדיו על פפירוס –
9 סימנים לכל עשור

מה חסר? 

פפירוס ריינד - של אהמס    
1680-1620	BC		Rhind	Papyrus		aka	the	

Ahmes					
כנראה תיעוד של כתב מ 2000 לפה"ס - 

, 87 בעיות כולל כללי חילוק
, פתרון משוואות

 (progressions)  ,נפח אסמי תבואה 
 ושיטות קירוב



מסופוטמיה

כתב יתדות על חרס רך שמתקשה:  
רישום תעלות השקיה כמויות 

במשלוחים
מספר עובדים ושכרם, מיסים, 

מכתבים בדאר
שומר– 3500 לפה"ס           אכד – 2300 

לפה"ס           בבל – 2000 לפה"ס

ספירה בבסיס 60



:      בסיס 60,       59 סימניםמספרים ממוקמיםמערכת כתיבת 
מקום ימני-יחידות, משמאלו- כפולות של 60, משמאלו כפולות של   3600  וכו

1*216000	+	57*3600		+		46*60		+		40	=	424000	



_ 

 קשיים:
כשאין ספרת יחידות, למשל   60 : מוסיפים קו לפני (מעין אפס)          

קשה להבדיל בין   2      לבין      61 : מרווחים בין קבצי ספרות	



          מאיה - מספרים על בסיס 20 כולל אפס וחשיבות למיקום.    כתיבה אנכית.
. נוח לחיבור. אך איך חישבו לוח שנה בדיוק כה רב? לא ברוראין שברים



אינקה – בירתם: קוסקו                   
בעת גילוי אמריקה מצאו הספרדים אימפריה עם ניהול מרכזי דרכי תובלה, חקלאות, 

אך ללא כתב תעשית טכסטיל, 
רישומי מנהל ומיסים נרשמו בקשרים (קויפו) בה הקשר מסמן מספר לפי מקומו, 

ואפס הוא רווח
צבע החוט סימל את החפצים שנספרו: חיות, נשק, כסף	



	מספרים סיניים - דמיון למספרים יוניים/רומים	

	
Zhu Shijie   	

הביא אפס מהודו וב-1303 מופיע בספר 
      Ch’in  מתמטיקה של

 , מתמטיקה סינית  עסקה במדידת קרקעות
, יחסים ישרים והפוכים בין  מסחר בגרעינים
, שטחים ונפחים (השתמשו במשפט  אורכים

קוואליירי לנפח כדור),  הנדסה אזרחית - 
, פירמידות אסטרונומיה  , גשרים תעלות

 קוודרטית למיקום  באינטרפולציה(השתמשו 
, פרק א. כוכבים)   ראה בהמשך בעיות סיניות

1.2



המספרים בעולם הקלאסי  
יון - עברו שינוי זניח עד לרומא: בסיס 10 - 10 אצבעות	

:  חסכון בסימניםתלוית מיקום רומא כתיבת ספרות 
IV=4  VI=6  IX=9    XI=11 XC=90 CX=110

1= I            5= V                10=X         50=L      100=C     500=D     1000=M



170 לפה"ס - בפרגמון - כתיבה על קלף העשוי מעור מעובד - מחליף פפירוס
105 לספירה - בסין - המצאת הניר (טסאי-לון בחצרו של הקיסר חה די)

1150 - טחנת הנייר הראשונה באירופה

הודו 
מספרים בינאריים לפה"ס - פינגלה מתאר שיטת 300

 (חזרה לשימוש באלגברה בוליאנית 1854)
י) 260 לפה"ס -"ספרות ערביות" מהודו לערב ולאירופה (פיבונצ׳'

אונים 150 לפה"ס "- סטהנגה סוטרה" נכתב בהודו - חיבור מתמטי מקיף - ע"י מתמטיקאים ג'
לציון "אין ערך"	בספרת האפס במקום רווח או נקודה 3 לספירה - שימוש 



תרבויות שהתפתחו באופן בלתי תלוי   
האם המצאו רעיונות שונים לכתיבת המספרים ?

מדוע לקח לאירופאים מעל 1000 שנה להשתמש (אפילו לא להמציא) באפס  
ואילו המאיה ההודים והבבלים יישמו אפס מוקדם במתמטיקה?

לדעתי נובע מצורת השימוש במתמטיקה:
לחישובים אסטרונומייםהבבלים ההודים והמאיה השתמשו במתמטיקה 

המדענים הקלאסיים ראו במתמטיקה חלק מפילוסופיה, ובצעו מעט חישובים



מכשירי כתיבה.
מ-5000 לפה"ס טיבוע כתב יתדות בחרסים וחציבה באבני גיר רכות.

 העשוי מתערובת מינראלים כהים וחומרי דבק  בדיומ-3000 לפה"ס שימוש בנוצות לכתיבה 
(לרוב שומנים מהחי). כתיבה על עורות ופפירוסים.

   איזה תכונות צריך דיו?     צמיגות, מתח פנים (נימיות) , ייבוש, דהיית צבע בייבוש ובזמן.	
 al-Mu'izz	Ma'ād. עט נובע	מעאד אל מואיז כליף המגרב מתאר 973

Aldus	Manutius	of	Venice  1495 התחלת שימוש באותיות קטנות בכתב יד
1565	Gessner	1516–1565 (השם: ליבת הגרפיט דמתה לעופרת) גסנר מתאר עיפרון Gessner	Conrad	Gessner	
	Schwente	Daniel דניאל שוונטר הגרמני: עט נובע מנוצה בתוך נוצה 1636
1858	Reckendorfer .ג'וזף רקנדורפר האמריקאי רושם פטנט על עיפרון עם מחק Reckendorfer	

בבית הספר שלי היו עדין העט הכדורי.      ציפורן וכסת דיו היו בשימוש עד להמצאת 
ב״מכתבות״ (שולחנות התלמידים)  ב-1949 חורים עם קסתות לדיו לטבילת ״ציפורן״ 

הכתיבה.
  משווק בארגנטינה את עט ה"בירו".Bíró	László  1938 לסלו בירו  

 ההצלחה בשווקו עט כדורי עם חוד כתיבה דק ורישום רצוף.	 לפרקר1954
	



1! 2! 3! 4! 5! 6!-5! -4! -3! -2! -1!

1/4! 1/2! 3/4! 1!

התרחבות המספרים    
א. מספרים שלמים חיוביים כבטוי כללי לספירה של חפצים: 2 = שני עיזים, שני בתים, שני גרגרי 

תבואה, 2 אמות אורך.

ב. מספרים שליליים:	דיאופנטוס לא ראה אותם כמספרים אמיתיים. התעלם מפתרונות שליליים 
למשוואות.

 לפה"ס שימוש ראשון במספרים שליליים בסין לבטא חוב וזכות של חפצים 	100
	

ג. מספרים חלקיים (שברים) לבטא חלקי חפצים שלמים – למשל אורך ½ אמה	



ד. מספרים לא רציונאליים – המיתר במשולש ישר זוית שוה שוקיים, היקף ושטח מעגל	
הגבלת מספר הספרות אחרי הנקודה בגלל דיוק המדידה או מגבלות החישוב– עיגול השארית

!1הוכחה שאינם רציונאלים: כנראה רק בימי הביניים.

1!√2! 2π!! 1!

ה. מספרים גדולים מאד וקטנים מאד - ארכימדס: מספר גרגרי החול בעולם
כדי להרחיב את תחום הגדלים:										1056	*	12.345	   שימוש באקספוננט 

		בבסיס בינארי: שתי קבוצות ספרות- לבסיס ולאקספוננט:     	point	floatingבמחשב    
10010110010100   | 1110110        

מדוע הבסיס תמיד מתחיל ב-1 אך האקספוננט לא?
    	

2x+3          ו. הצגה אלגברית – בטוי שניתן להציב בו כל מספר
- מספרים שאינם פתרונות של משוואות אלגבריות עם מקדמים  ז. מספרים טראנסדנטאליים 

ראציונאליים	
ח. מספרים מורכבים.

	



מספרים  שלמים
1,2,3, .... 	

מספרים שלמים
שליליים	

מספרים שלמים
חיוביים	

האפס	

מספרים רציונאליים
       342/1673       	

מספרים ממשיים	

מספרים אירציונאליים	
√2

מספרים מדומים	
√(-1)

מספרים טראנסדנטאליים	
e   π

סיכום	



מספרים מדומים	

√ (1) =  ± 1
	

   (Rafaello Bombelli)     רפאלו בומבלי
  

 √ (-1) = ± i 

                             (  phi בציור )   x   וקטור יחידה ופאזה 

 

	
	

de	Moivre's	formula.	
	
	
	
	



מספרים בתנ"ך: בסיס 10
עשרות, מאות, אלפי רבבה, מעשר 1/10

?איפה ירשנו בסיס 60  מהבבלים  
   זמן, זויות

אריטמטיקה של השעון - על בסיס 60
תרגילים פשוטים לחיבור וחיסור בבסיס 60	



שיטות חישוביות בבליות

שטח חלקה = אורך כפול רוחב
טבלת ריבועים משמשת כטבלת כפל:  תחילת האלגברה- נוסחא סימלית להצבת ערכים

ab = [(a + b)2 - a2 - b2]/2  
														ab	=	[(a	+	b)2	-	(a	-	b)2]/4 	 		

מדוע לתעד טבלת ריבועים ולא לוח כפל?

אלכסון בחלקה לפי אורך ורוחב – קדם 1000 שנים למשפט פיתגורס
a2 +b2

טבלאות שבריםעל בסיס 60 - להקל על חיבור וחיסור

1/2  = 0.3
1/3 = 0.2
1/4 = 0.15
1/5 = 0.12
1/6 = 0.1

הסיבה לבסיס ְַ 60- מתחלק ב-  1,2,3,4,5,6   ולכן השברים פשוטים, אבל 
0.0834  = 1/7....

מספרים לא שיבריים (אירציונאליים) – קירוב בין שני מספרים שריבועם קצת מעל ומתחת  
	c2 = 2     :למשל



ערךהמוצג בסדרת ספרות מחזורית אחרי הפסיק הוא רציונאלי  = שיברי
איך נהפוך לשבר ? 

  
1/3=0.33333… ==     0.3 = 3/9

0.18=18/99       0.0018=18/9900
21/55 = 0.38181818...  ==0.3818   

           38/100+18/9900=19/50+1/550=(209+1)/550=210/550=21/55

הוכחה:  מהנוסחא של טור גיאומטרי סופי ואינסופי 
1+q+q2+ … qn-1=(1-qn)/(1-q)                           q עבור כל  

n->∞                    =1/(1-q)                                  q<1  עבור
למשל

0.333 … = 3/10+3/100+ … =3/10/(1-1/10)] = 3/9 = 1/3

ערךהמוצג בסדרת מספרים שאינה מחזורית אינו שיברי = אירציונאלי

בעיה:0.9999   הראה כי          1 =   ... 
   

	  . e   ,π   2, ראה בהמשך מספרים לא רציונאליים מיוחדים: שרש



הצגה בחשבוניה – (כמו גם במחשב) מספר מוגבל של ספרות
בחשבוניה – כל שורה מספר עשרוני, שש שורות – ספירה בתחום 0-999999

  Byte 	=	שמונה ביטים					BIT=	 0,1 במחשב לספרות בינאריות
מה המספר הגדול והקטן ביותר בעלי 8 ספרות בינאריות?  מה עם שליליים (ביט סימן)	



חשבוניה של המאיה - 
בסיס 20	



	φ = 1.618034…    מספרים ואסטטיקה: חתך זהב

יחס בין ממדי מיבנים שנחשב אסטטי - לדוגמא מקדש אתנה באקרופוליס - הפרתנון	



היונים קבעו את חתך הזהב באופן גיאומטרי- כי לא אהבו לחשב חישובים...
		(A+B)/A = A/B = B/(A-B)  -המקיימים	A,B הגדרתו  היחס בין גדלים

                  φ= A/B=1/(φ−1)
הבניה הגיאומטרית:  

AB-כפול באורכו מ BC הניצב ABC 1. צייר זוית ישרה
  BC-השוה ל  C-במרחק מ D וקבע AC 2. חבר

3. קבע S במרחק מ-A השוה ל- AD והוא מחלק את AB ביחס זהב
הוכחה:

BC=1		AB=2	AC=√5	CD=1	AD=√5-1=AS	SB=3-√5	
AS/SB=SB/(AS-SB)		(√5-1)/(3-√5)=(3-√5)/(√5-1-3+√5)	

(√5-1)	(√5-2)2	=	(3-√5)2			2(5-3√5+2)=9-6√5+5		

אם נוציא מהמרובע  axb עם צלעות a,b המקיימות יחס חתך זהב את הריבוע bxb בצבע 
תכילת ישאר מרובע b,a-b בצבע ורוד ששוב מקיים יחס חתך זהב

זה העקרון בבנית השבלול	



	 (Calculus)   פרדוקס של זינו – אכילס והצב:  יסודות האינפי
אכילס רץ במהירות 2 מטר לשניה והצב במהירות 1 מטר לשניה

אכילס מתחיל 2 מטר מקו המטרה ונותן לצב יתרון להתחיל 1 מטר מקו המטרה
הם מתחילים לרוץ: כשאכילס רץ 1 מטר הוא הגיע לנקודת המוצא של הצב, אך הצב התקדם 

1 מטר הצב יתקדם עוד 1/4 מטר וכך עד אינסוף - כל פעם  1/2 מטר כשאכילס ירוץ עוד /2
שאכילס יגיע לנקודה בה היה הצב - הצב יזוז קדימה - ולכן אכילס מעולם לא ישיג את הצב... 

האכן ? איפה הטעות ? הרי אנו יכולים לחשב שאכילס והצב בדיוק יפגשו בקו הסיום כעבור שניה 
אחת!	



π	=	3.14159265...	
	

מה ערכו של π  בתנ״ך?
תאור ים הנחושת בבית המקדש: קוטר=10, הקף=30, גובה=5,

 נפח=2000 בת: אם היה צילינדרי נפחו היה 390 ״אמות מעוקבות״
אך אם היה חצי כדור נפחו 260 אמות מעוקבות. מה נפח בת?   

	
וַיַּע9ַ אֶת הַיָּם מ5צָק; עֶשֶׂר בָּאַמָּה מִשְּׂפָת! 

עַד שְׂפָת!, עָגֹל סָבִיב, וְחָמֵ> בָּאַמָּה 

ק!מָת!;  שGְׁשִׁים בָּאַמָּה יָסֹב אֹת! סָבִיב. 

5פJְעִים מִתַּחַת לִשְׂפָת! סָבִיב סֹבְבִים אֹת! 

עֶשֶׂר בָּאַמָּה מMַּפִים אֶת הַיָּם סָבִיב; שְׁנֵי 

טO5ים הַפJְּעִים יְצMֻים בִּיצJֻת!. עֹמֵד עַל 

שְׁנֵי עָשָׂר בJָּר שGְׁשָׁה פֹנִים צָפ!נָה 5שGְׁשָׁה 

פֹנִים יָמָּה 5שGְׁשָׁה פֹּנִים נֶגְבָּה 5שGְׁשָׁה 

פֹּנִים מִזVְחָה וְהַיָּם עֲלֵיהֶם מִלְמָעְלָה; וְכָל 

אֲחXֹיהֶם בָּיְתָה. וְעָבְי! טֶפַח 5שְׂפָת! 

כְּמַעֲשֵׂה שְׂפַת ]!ס פZֶּח >!שָׁן - אַלְפַּיִם בַּת 

יָכִיל.

6–23 ,  – מלכים א' ז'



    π=4(8/9)2 = 3.16   Rhind Papyrus     במצרים  1650 לפה"ס
                       π=25/8 = 3.125                                                     ובמקום אחר       

π=√10=3.162    or    π=25/8=3.1250            במסופוטמיה
בהודו קבעו כי יחס הקף המעגל לקטרו שונה מיחס השטח לריבוע הרדיוס

מה מראים הקירובים הנ"ל?
         המצרים מציגים את π כמספר רציונאלי - לא הכירו מספרים אירציונאליים

          הבבלים ידעו לחשב שרשים ולכן קרבו את  π  בשרש
          ההודים ידעו לעשות חישובים מדוייקים אך בגלל טעות מדידה של שטח כנראה הסיקו הנ"ל

ארכימדס 287-212 לפה"ס Archimedes of Syracuse  הוכיח באופן גיאומטרי שהיחסים בין 
הקף לקוטר ושטח עיגול לריבוע הרדיוס שווים. שימוש ראשון באינפי (שיטת המיצוי). ראה להלן

π < 22/7 > 223/71 קבע גבול עליון ותחתון
קירובים אחרים :

	2/π	=	(1.3.3.5.5.7.	...)/(2.2.4.4.6.6.	...)																																						Wallis	(1616-1703)	
	tan-1	x	=	x	-	x3/3	+	x5/5	-	...																																					James	Gregory	(1638-	1675)										

	π/4	=	tan-1(1/2)	+	tan-1(1/3)					
π/4	=	1	-	1/3	+	1/5	-	1/7	+	....																																																				Leibniz	(1646-1716)									

Lambert   1761  :אירציונאלי π  הוכחה כי

	 	2k/π   על שריג עם מרווח = 1 . הסיכוי למחט ליפול על קו מהשריג k מעניין: זרוק מחט באורך
	



	 ? בגלל התלות באינפי.מדוע חיכינו עד כאן כדי לספר על π 
Π	 	 מדהבה מסנגמגרמה   Madhava of Sangamagrama (c.1350-1425)   מצא קירוב ל -



שוה לשטח משולש ישר זוית עם צלעות האנכים באורך הרדיוס ששטח המעגל ארכימדס הוכיח 
ובאורך הקפו בהתאמה.

רעיון ההוכחה הוא:
    b =2h ובסיס h ריבוע החסום בכדור מחולק ל-4 משולשים ישרי זוית עם צלע

 2hb    = שטח הריבוע החסום = 4 פעמים שטח המשולש
שטח זה שוה לשטח משולש בגובה h ובסיס 4b שהוא הקף הריבוע החסום.

קירוב טוב יותר - אוקטגון. גם האוקטגון מתחלק למשולשים ישרי זוית שגבהם כמרחק בין 
המרכז לאמצע צלעות האוקטגון. גם  שטחם הוא גובה המשולשים כפול הקף האוקטגון.

נוכל כך להמשיך בפוליגון חסום עם 16 צלעות וכו'.
אם אנו בשלב של פוליגון עם n צלעות עבור n מאד גדול גובה המשולשים מתקרב לרדיוס 

המעגל, והקף הפוליגון מתקרב להקף המעגל. ולכן:
½×base(perimeter)×height(radius)	=	½×2×π×r×r	=	π×r2	

	

r	

2πr	



בצורה אחרת: 
	A=RS/2          :הוא  S והקפו A שטח המעגל R הקשר בין רדיוס



הסבר אחר נתן רבי אברהם בר חיא הנשיא (בסיפרו "חבור המשיחה והתשברת" הוצאת 
חברת מקיצי נרדמים, תרע"ג ברלין) וזה לשון ההוכחה:

"והאות [=הוכחה] על התשבורת [=מידת השטח] הזה ידענו: אם תפתח שטח העיגול מצד 
אחד ותיישר כל הקוים הסובבים מקו החיצוני עד המרכז, יתפשטו המקיפים שטח העיגול 

ויחזרו לקוים מתמעטים והולכים עד שחוזרים אל נקודה אחת, והיא נקודת המרכז - החיצון 
גדול מכולם, ואשר לפנים ממנו קטן ממנו וגדול מאשר לפנים ממנו, וכן הולכים עד הנקודה, 

ובזה נולדה לנו צורת המשולש, ותשבורת המשולש כבר בארנו, היא כדי העמוד [=גובה] בחצי 
התושבת [=בסיס], וזה מחצית הקוטר [=רדיוס] במחצית הקו המקיף [=הקף]"   

  
πR2  = 2πR*R/2    :אנו נכתוב

כך גם הקשר בין שטח פני הכדור וניפחו, המורכב מפירמידות בגובה הרדיוס שסכום שטח 
	4/3πR3 = 4πr2 * R/3  :בסיסם הוא שטח פני הכדור. אנו נכתוב



Bonaventura Francesco Cavalieri  1598–1647  משפט קבאליירי 

נכון לשטחים ולנפחים: אם שתי צורות שוות באורך/שטח בכל חתך שלהן אזי 
שטחיהן/נפחיהן שווים. 

התמונה ממחישה ששתי ערימות המטבעות שוות בנפחן



                 Paul	(Habakkuk)	Guldin		(1577–1643)
מתמטיקאי ואסטרונום שויצרי יישועי שהיה פרופסור בגרץ 

ווינה. גילה מחדש את ״משפט פאפוס גולדין״ לחישוב 
שטח פנים ונפח גופי סיבוב, אחרי פאפוס האלכסנדרוני 

290-350. היה ידידו של קפלר.
 מ-1658 הוא מדמה דיאלוג בין Casati	Paoloבחיבורו של 

גלילאו, מרסן וגולדין בענייני קוסמולוגיה, אסטרונומיה, 
גיאוגרפיה וגיאודזיה.	

שטח ונפח גוף סיבוב:משפט פאפוס גולדין
עקום מישורי בעל אורך L מסתובב סביב ציר חיצוני לו, שטח 

פני גוף הסיבוב’	S, שוה לאורך העקום כפול הקף המעגל 
S=2πRL  , ,שיוצר מרכז הכובד שלו

אם עקום מישורי סגור בעל שטח A מסתובב סביב ציר, כך 
שכל השטח (למעט נקודות שפה) נמצא בצידו האחד של 
הציר,  ויוצר גוף סיבובי, נפחו של גוף זה שוה לשטח כפול 

V=2πRA  ,הקף המעגל שיוצר מרכז הכובד שלו



Paul	-Habakkuk	Guldin	1577-1643							 שטח פנים ונפח גופי סיבוב: משפט גולדיןaul	-Habakkuk	Guldin	Paul	-Habakkuk	Guldin	
)Alexandria	of	Pappus(למעשה נוסח תחילה ע"י פאפוס 290-350  

Pappus-Guldinus	theorem
אם עקום מישורי סגור בעל אורך S	(שטח A)	מסתובב סביב ציר, כך שכל האורך (השטח) למעט 

נקודות קצה נמצא בצידו האחד של הציר,  ויוצר גוף סיבובי, שטחו (נפחו) של גוף זה שוה 
	(2πRA		) 2πRS ,לאורך (לשטח) כפול הקף המעגל שיוצר מרכז הכובד שלו

	
 r (עוביו) לדוגמא: לטורוס שרדיוסו הקטן

R ורדיוסו הגדול



שטח ונפח כדור הוא 2/3 משטח(כולל בסיסיו) ונפח הצילינדר החוסם אותו 
הוכחה:   (ראה משפט קבאליירי ב"גיאומטריה")

נפח כדור שוה לנפח גליל להוציא חרוט שרדיוס בסיסו וגובהו שוים לרדיוס הכדור: 
π (r2   וזה גם שטח חתך הגליל בלי הקונוס.  -y2 בכל חתך שטח חתך הכדור  )

r3�(1-1/�3�)2=�4�/�3πr3     לכן נפח הכדור        r3 /3π    נפח הקונוס

התמונה של כדור 
החסום בגליל

שארכימדס ביקש לצייר 
על קיברו, עדות 

לחשיבות ממצא זה 
בעיניו

(לפי ציצרו 75 לפה"ס)	



   π הנ"ל קושר את נוסחאות השטח וההקף לאותו יחס גודל
 n -> ∞    בדיוק רב  מהקף פוליגון עם  π  אך ארכימדס גם חישב ערך של

נובע מנוסחת אינדוקציה  המבוססת על משפט פיטגורס:
 ידוע צלעות משושה 	

מתוך הצלעות של  פוליגון עם   6    צלעות
חישב צלעות פוליגון של 12    צלעות



מה החשיבות של חישוב מדוייק של π היום בעולם ממוחשב?	
חישובי קואורדינטות וזויות לחריטת חלקים מכאניים

חישובי מיקום למשל ב-GPS מתוך חישובי פזות
חישובי נפחים ושטחים לאריזה של מזון (בקבוקים) או כל חומר אחר

חישוב חמרי בנין (בטון ליציקת עמודים) 

נחזור לחישוב π בפרק על גיאומטריה

מעניין: אם שטח המעגל  (דו ממדי) יחסי ל-π , וגם נפח כדור (תלת ממדי), מה היפר-נפח של 
כדור ארבע ממדי?

התשובה: יחסי ל-π 2 וכך לכדור חמש ממדי.
כל שני ממדים החזקה עולה ב-1.

נוכל להסביר בעזרת חשבון אינטגראלי:
	



פיתגורס מסאמוס	

העולם מתואר על ידי מספרים שלמים וגופים גיאומטריים
המוזיקה מבוססת על הרמוניות של צלילים בכפולות של תדירות	

(צלילים ע״י מיתרים, חלילים ותופים).

	 A2	+	B2	=	C2                 חוק פיתגורס למשולש ישר זוית

זוית ישרה במשולש 345
כנראה בשימוש בבניה
במצריים, בבל ויוון



RENAISSANCE
הרנסאנס (התחיה) 

גם ליאונארדו דה וינצ׳י ראה בין גדלים בטבע יחסים 
מתמטיים : 

הציור האיקוני של ממדי האברים באדם.  



אוקלידס מאלכסנדריה

חתכי קונוס 
ופרספקטיבה	

בניות בסרגל ומחוגה
משולשים ומעגלים	

הגיאומטריה כאמצעי מדידה של אורכים וזויות	



נפחי צורות גיאומטריות וגופי סיבוב	

מדידת כוח וחוק המנוף:
תנו לי נקודת משען וארים את הארץ	

חוק הציפה (יציבות סירה במים)
ומדידת משקל: האם כתרו של המלך הירו עשוי מזהב טהור?	

נפחי צורות גיאומטריות	

חישוב הקף המעגל
מקורב ע״י פוליגונים	

ארכימדס מסירקוס



אודומטר – מודד מרחק נסיעה – כנראה הומצא ע״י ארכימדס
סידור שאוסף חלוק נחל בודד ממיכל וזורק אותו בכל סיבוב.

 מספר הסיבובים כפול הקף הגלגל = אורך הדרך
  כנראה שימש את ארטוסטנס למדידה מדוייקת של המרחק בין אלכסנדריה לסיין כדי 

למדוד את המרחק לירח



!
יחידות, מידות ומשקלות: 

מספרים שלמים ושברים: הצרכים שהביאו להתפתחותם.  
יחידת אורך, מיפוי חלקות (סימון מחדש אחרי גאות הנילוס).

שטח קרקע ומבנה,  נפח (כמה אבנים לפירמידה) אנך ומאוזן.
משקל ונפח מזון – תקנים למסחר הוגן.

גיאומטריה, מספרים לא רציונאליים:  אורך מיתר במשולש ישר זוית, (פיתגורס)  יחס הקף   
                            מעגל לקוטר (בתנ"ך=3) . 

מדידת זמן – אסטרונומיה וחשיבות לחקלאות.

מכשירי מדידה:
* לבניה: אנך  ופלס  (איך בנוי?)

׳ * לאורך: אמה, רגל – יחידה חוזרת, חלוקת היחידה ½  ¼  וכו''
* למשקל: מספר גרעיני שעורים או זיתים – מאזנים.

* לזמן: תזוזת שמש וכוכבים, עונות שנה (הכנות חקלאיות) , לזמנים קצרים-שעון חול.
* נפח נוזלים: כלי מדידה תקניים.

*  זוית ישרה – משולש עם צלעות 3 4 5.



מה החשיבות של תקנים 
של מידות ומשקלות?

בשוי ומסחר סחר חליפין למסחר (
ושטרות)כספים 

לתשלומים עבור עבודה שכירה
למדידות נחלות קרקע

לתיכנון וביצוע מפעלי בניה	
	

מדידת נפח בעזרת אורך: הבינו כי נפח כדור נקבע ע"י הקפו



מדידות במיבנים



מדידת כוחות סטטיים במבנים ארכיטקטוניים:
מה משותף לבניה באזורים שונים בעולם לפני 4000 שנה?

 
. לבנייתם נצרך כוח אדם רב ואמצעי חציבת מקדשיםהמיבנים הראשונים היו ארמונות מלכים ו

אבנים והסעתם מהמחצבה לבנין. (דחיפה על גיזרי עץ כגלגלים) 
הפירמידות  דרשו אלפי אבנים שגדלו עם הדורות. הבניה – תל אבנים מסוטטות.

מדוע נשמרו מקדשים וארמונות ולא בתים של פשוטי העם?  
(קשה להרוס או להשתמש באבנים גדולות לבתים פשוטים)    

פירמידות במצרים ובאמריקה (תרבות המאיה ביוקטן) ערימות של אבנים כבדות. יציבות של 
מבנה פירמידה, וחללים פנימיים קטנים  

מדוע מבנה דומה 
בתרבויות שונות?      



דוגמאות של בניה לפני 4000 שנה: 

שער מקדש במלטה. התקרה: קורת אבן גדולה הנשענת על עמודים כבדים.	



ממגורים ארעיים (אהלים) לערים וכפרים קבועים ובתי אבן.

פיתוח שיטות  בניה באבן שאינה דורשת אלפי בנאים:
ותיקרות שטוחות מעץ       1. קירות מאבנים לא מסוטטות  

)אבן ראש מאבנים קטנות (קשתות       2. תמיכת גגות אבן ע"י 

 האם תוכלו לשרטט את הכוחות הפועלים על האבנים בקשת?

איזה חמרים משמשים אותנו היום בבניה?   מה היתרונות והחסרונות?
           (פלדה, ביטון, גבס, אלומיניום, זכוכית, פלסטיק)



גדולות (איה סופיה בביזנטיון, 550, מודל. כיפת קתדרלת סנטה כיפות כנסיה מבנה של 
מריה דל פיורה בפירנצה-ברונולסקי, כיפת בזיליקת פטרוס הקדוש בוותיקן – דונאטו 

תמיכת  )  ומיקלאנג׳לו.  ההמצאה גוטית: Bramantee	Donatoברמנטה 1444-1514  
-קירות דקים וחלונות גדולים עם ויטראז"ים צלעות עמודים חיצוננים  במקום קירות עבים 

בקתדרלות הגוטית .
	

בזיליקת פטרוס הקדוש בוותיקן	
אדריכל ראשי: מיקלאנג'לו 	

צלעות התמיכה 
בקטדרלת נוטר דאם בפריז	



איה סופיה, איסטמבול	

קתדרלת סנטה מריה דל פיורה פירנצה 
-	ברונולסקי	

מבני הכיפות הגדולות 
בתקופות הרנסאנס והתחיה	



המצאות וטכנולוגיות שהובאו לאירופה מסין:

Shen	Kuo	(1031–1095)	מצפן ממחט מגנטית משמש לניווט, 
)clepsydra) שעון מים (gnomon	astronomicalשעון שמש (

) sphere	armillaryאסטרולאב ספירי (
שפורפרת ראיה למדידת מיקום זויתי של כוכבים

חשבוניית חרוזים	
	
	



מדידות זמן



מדידת זמן (משניות למיליוני שנים):

זמנים קצרים מאד: בעזרת אור
זמנים של שניות: שעון חול, מטוטלת, שעון עצר דיגיטאלי (אוסילטור אלקטרוני כמונה)

זמנים של ימים וחדשים: לוח שנה
זמנים של מאות שנים: תיעוד ההיסטוריה

מרבצי מאובנים: הממצאים שהצביעו שגיל הארץ גדול בהרבה מזמן הבריאה התנכי...
מאלפי ועד מיליוני שנים: רדיואקטיביות

15,000                  10,000                5,000 היום

 מליוני שנים

1000   800 היום 600  400  200 

100  8 היום

0 

6

0 

4

0 

2

0 

 המפץ הגדול  הארץ  בקטריות
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מכונת האנטיקיטרה – מנגנון 30-70 גלגלי שינים לתיזמון אסטרונומי  ומיקום השמש, הירח 
(אולי גם ליקויים)  ו-5 כוכבי הלכת. נחשף בספינה יוונית שטבעה.

דווח אצל פליני  שארכימדס בנה מכונה כזו (פלנטריום) ויתכן שמכונת זמן זו היא העתק המנגנון 
של ארכימדס 

     Anjkythera		mechanism	150-100	BC    (orrery	plnetarium)	
פלנטריום– היה נפוץ בימי הביניים.		



מה הבעיות בשעוני מים וחול?

איך למדוד זמנים ארוכים?

שעון חול – להפוך בדיוק כל שעה...
שעון מים – הקצב אינו אחיד כי תלוי בכמות המים במיכל העליון, 

        מה שלא נכון לחול בגלל החיכוך בין הגרגרים.

מה הקושי בבנית שעוני מטוטלת?
  

מטוטלת קוית?  איך ״לצבור״ את מספר התנודות לזמן ארוך? גלגלי שיניים. מטוטלת זויתית? תלות 
המחזור בטמפרטורה (מדוע?)  ולבסוף- אינם שימושיים על אוניה בלב ים.

	

 בונה שעון מים פופולארי – קלפסידרה  Ctesibius  (clepsydra) לפה"ס  סטסיביוס  270
 John	Harrison	  1737 – שעונים (כרונומטרים) ימיים

נסו לבנות שעון:  שעון מטוטלת, שעון שמש, שעון חול, שעון מים. 
מה הבעיות המגבילות דיוקם של שעונים אלה?  ומדידת זמנים ארוכים?

מדוע קשה להשתמש בהם בספינות, שדווקא שם הדיוק בקביעת זמן קריטי? 	



גרמי השמים כשעון זמן	
השמש – ימים

(הירח – חדשים (ירחים) 
זוית נטיה של מסלול השמש (זוית בצהרים) – תקופות השנה. 

 עם רישום מצטבר של מדידות בשמים התברר כי המחזוריות השנתית של מיקום כוכבי 
המזלות אינה בדיוק 12 חדשים  

בסין – 12 חדשים ומחזור 12 שנים: שנת החולדה,השור
הטיגריס, הארנבת (או השפן) הדרקון, הנחש, הסוס, 
הכבשה (או העז), החמור, התרנגול, הכלב, והחזיר.   

רישום תנועת הכוכבים החל במאה ה-6 לפה"ס 
(Zhang Heng 78-139)  ז'אנג הנג במאה הראשונה לספירה קיטלג  2500 כוכבים 

במאה ה-13 הקים 27 מצפי כוכבים וחישב אורך השנה כ-365.2325 ימים עליו בוסס  
ב-1281 לוח השנה הסיני	

בהודו - טקסט באסטרונומיה. תנועת כוכבים לצרכי דת Vedanga Jyotisa מ-1200 לפה"ס 
אלכסנדר מוקדון הביא להודו את האסטרונומיה ההלניסטית

  אריאבהטה ( 476-550) ממציא השיטה העשרונית השתמש בטריגונומטריה למדידת תנועת 
הכוכבים ליקויי ירח ושמש ואורך השנה

ברהמגופטה (598-668) המתמטיקאי פיתח שיטה לחישוב מיקומי הכוכבים וטען שכדור 
הארץ עגול ונע. כתביו תורגמו ב-770 לערבית בחצר החליף מנצור

באמריקה- מאיה: שנה חקלאית ושנה דתית



 StoneEdge שעון שמש הראשון: אובליסק, אולי גם 
למקל אנכי – "מהירות" הצל לא קבועה על הקרקע ותלויה 

בעונת השנה. לכן שימוש בסקלה במישור נטוי
 (מה הזוית?)

מקל המכוון לכוכב הצפון –אורך הצל תלוי בעונת השנה 
אך מהירותו קבועה על משטח אנכי לו 

	



שעונים וזמן

בסוף המאה ה-15 שענים בנירנברג פיתחו שעוני קפיץ במקום המישקולות. ההמצאה 
איפשרה פיתוח שעונים נישאים, ושימושם בספנות (מה החשיבות?).

1335 שעון מכאני במילאנו
1581 גלילאו מבחין במחזור המטוטלת ,תלותו באורך ואי תלותו במסה. מדווח 

Huygens לרשויות בהולנד וכנראה הגיע להויגנס
1659	Viviani	1622-1703  רישום פטנט לשעון ע"י ויויאני Viviani לפי הוראות של  Vincenzo	Viviani	

			השען הפלורנטיני. פרוצ'לוטי 1606-49	Vincenzio  גלילאו שנמסרו לבנו  וינצ'נציו 
Eustachio	Porcello\i"השתמש ברישומים ובנה את "מודד הזמן 	

1656 קריסטיאן הויגנס (הויחנס) Huygens	Christian	 בונה שעון מטוטלת, ובפריז  
שעוני העיר מסונכרנים. 

בגלל שהמטוטלת לא יכלה לפעול בספינה מיטלטלת,
שעון הקפיץ (כרונומטר) היה מרכזי ביכולת מדידת המיקום של ספינות בלב ים 	



	
Chris]aan	Huygens,	1629	1695 הויגנס 

מדען הולנדי שבין ממצאיו:  (ראה גם במתמטיקה)
טבעות השבתאי (סטורן) וירחו טיטאן. ערפילית אוריון וכמה  

טעות     כוכבים בתוכה. קבע מרחקי כוכבים מבהירותם – 
.(מדוע?)
, תנועה הרמונית.שעון מטוטלת ושעון קפיץהמצאת 

   מחזור מטוטלת:

- סולם צלילים מושווים, שימוש בלוגריטם. 	תנודות מיתר
								צלילי המיתרים בכנור יחסיים הפוך לאורך.

f	=	תדירות תנועת המיתר
	T =	המתיחות

	µ	= המסה ליחידת אורך
	

. חוק ניוטון השני: רושם את מדד מסלולי קליעים
כוח צנטריפטאלי  F=mv2/r	מסיק מחוקי קפלר את התלות 

      הריבועית של כח הכבידה.



מדידות אסטרונומיות



מדידת זויות כוכבים: כוון המבוא לחדר הקבורה בפירמידה  מופנה כלפי כוכב 
ביום הולדתו של פרעו



מצפה כוכבים של המאיה.  כמו המצרים, גם הם בנו מבני ענק לקבוע כוונים של 
 שקיעת השמש וכוכבים כלוח שנה חקלאי כדי לדעת מתי הגיע עונת השנה לזרוע.



אסטרונומיה ומתמטיקה התפתחו יד ביד
* מדידות על כוכבים -> גיאומטריה	

יחס לא רציונאליאורך היום, חודש הירח ושנת השמש ותיאומם: בעית 

625-547	BC	Thales	of	Miletus
ליקוי חמה  מהבנת שני המחזורים של השמש והירח.תלס - ניבוי זמן 

569-475	BC	-	Pythagoras	of	Samos
של הארץ: מסלול הירח נוטה כלפי קו המשוה פיתגורס - הארץ הוא כדור במרכז העולם, 

הבחין בזוית בין מישור סיבוב הירח לסיבוב השמש והכוכבים 
כוכב הבקר ונוס הוא אותו הבחין כי כוכב הערב ונוס 

 ספר באזור קטן וכייל לכל השמים   כמה כוכבים בשמיםהעריך 
בעין רואים כאלף כוכבים. שביל החלב ונבולות.

תלוי בכשר ההפרדה: (דיון בהגדלה ורזולוציה)          ובטלסקופ?  
בשמים אחידה?צפיפותם של הכוכבים  האם 

Oenopides	of	Chios	~490-420 BC
אנופידס  - מדד את הזוית בין קו המשוה ומישור סיבוב השמש: 240 

-Anaxagoras	of	Clazomenae	500-428 BC
ליקוי חמה ולבנהומסביר שהירח מאיר באור השמש אנקסגורס מסביר 



השמים נראים לנו ככיפה מסתובבת	
בסקלת זמן אפילו של שנים אין שינוי יחסי במיקום כוכבי השבת	

נקודת קבע בשמים: כוכב הצפון	
אבל מופע 	
שונה בקיץ 	
ובחרף, וכן	
באותו זמן	
במקומות	

שונים.	
מדידות של	

כוכבי הלכת 	
יחסיות 	
לכוכבי 	
השבת. 

לזיהוי מיקום בכיפת 
הכוכבים משתמשים 
בכוכבים חזקים ומדמיינים 
צורות מוכרות שהם משרטטים 	



hmp://www.opencourse.info/astronomy/introducjon/	

השמש הירח וכוכבי הלכת נעים
.למישור האקליפסה קרוב 

בתמונה המדהימה משמאל נראים 
4 כוכבי לכת בקו אחד עם השמש 

מיד לאחר שקיעתה.

מאחר ומסלולם קרוב לשמש מהארץ,   
נגה וחמה נראים תמיד בסביבת השמש	

שבתאי	
נגה	

צדק	

כוכב חמה	



מפרלקסה	מדידות של מיקום כוכבים מבוססות על מדידת זויות. מדידות מרחקם:  
מדוע 360 מעלות?  60 מעלות: משושה או משולש שוה צלעות

        אולי 6 כפול 10 אצבעות. ירושה מהבבלים שהשתמשו במספרים על בסיס 60

: פיתוח הגיאומטריה: יחסי מרחקים בין משולשים דומים.קשר זויות למרחקים

אם הזוית קטנה, אורך הקשת, L  במעגל עם רדיוס  1  «  קרוב מאד לאורך הצלע במשולש 
L=φ :מבוטאת ברדיאנים  φ ,אם הזוית

או כלפי אנך  – חוט עם משקולתמדידת זוית כלפי האופק 
– שפורפרת כוון         - > הסקסטנטמדידת זוית בין שני עצמים 

עבודת לילה: תכנן מד זוית שימדוד זוית ראיה בין חפצים רחוקים
מדוד זויות של כמה כוכבים ורשום שעת המדידה.

איך תמדוד זוית בין שני כוכבים אם מדדת זוית גובה וכוון לכל אחד? 
 

(גיאומטריה כדורית)



.	איך למדוד מרחק לעצם רחוק מבלי להגיע אליו

:  אם האצבע המושטת צריכה לזוז D		במרחק פי X ממרחק מדידת מרחקים בפרלקסה
DX האצבע התזוזה

. (שימוש נוסף: למיקום דמות מדומה באופטיקה  - אין פרלקסה בינה לאצבע)	

: מדידת מרחקים בטריאנגולציה
	 AC   ונמדוד  AB=1 נצייר משולש דומה עם צלע



מדידת גובה הר	

Liu	Hui	3rd	century
תרשים מהספר המתמטי

הסיני  "ים ואיים"
איך למדוד גובה הר	

דיאגרמה 
לשיטה למדידת 
רדיוס כדור הארץ	



ארסטוטנס   Eratosthenes   לפה"ס 250	מדידת קטר כדור הארץ   
כאשר בסיין (במעלה הנילוס) השמש בדיוק מעלינו  (אין צל למוט אנכי)  

באלכסנדריה השמש בזוית'  ' 12  0 7    
 (או  0 7.2  =   7+12/60 )

איך מדד בדיוק באותו רגע בשני מקומות  מרוחקים?
   הניח שהשמש והירח רחוקים מרחק הגדול בהרבה מקטר הארץ, 	

ומדד זויות בשני המקומות בדיוק בתחילת ליקוי חמה.

המרחק סיין-אלכסנדריה (נמדד בעגלה) = 	
925 ק"מ   

925x360/7.2 =46,250 = הקף כדור הארץ

הערך כיום: 40,070 ק"מ 
רדיס כדור הארץ  6400 ק"מ

האם נוכל למדוד הפרש זוית הצל בין מטולה 	
לאילת?  בין תל-אביב לאפקים? איך נעריך 	

שגיאה? 
 	



		
היפרכוס 190-120 לפה"ס	

	Hipparchus	of	Nicaea	
	

 latitude & longitude  קטלוג הכוכבים  הראשון, מיקום לפי
מדידת המרחק לירח  בהסתמך על פרלקסה   

בגלל מדידותיו החוזרות והמדוייקות גילה את הפרססיה של כדור הארץ
והתנגד למודל ההליוסנטרי (השמש במרכז תנועת הכוכבים והארץ)	

זוית הראיה של השמש =	זוית הראיה של הירח =   0.50    (בדיוק:  ‘’14		‘33		0°		) 	 	
 rad	0.001745 =  0 0.1  =  θ	 בזמן ליקוי חמה מלא בסיין היה  1/5 מהשמש  גלוי באלכסנדריה

לכן המרחק לירח =    0.00174533  /   המרחק סיין אלכסנדריה   =   530,000 ק"מ   
  cosφ 0  ~  0.7 :לאנך בליקוי φ למעשה עוד תיקון: השמש היתה בזוית

נותן  371,000 ק"מ       הערך כיום: 384,403 ק"מ         

      10 =2π/360 רדיאנים   0.0174533    =  רדיאנים            
	

 



 ידוע:    Re   רדיוס הארץ, 6400 ק"מ     
2 φ		=		0.50	=		זויות ראית השמש והירח וגם זוית הצל שמטיל הארץ: 0.0087 רדיאנים        	

	לכן  מהמשולש הורוד  אורך הצל שמטיל הארץ :    ק"מ 		
 2.5φ  =		 זוית הראיה של צל הארץ במקום בו הירח		2.5    θ    =	     2.5φ

לכן
	

ולכן המרחק לירח  ק"מ 
                מה גודל הירח ?  	

φ	 θ	

R=θ Dm        R=φ (D-Dm)				=>			Dm(θ+φ)=φ D	

Dm	=	φ D	/	(θ+φ) = D/3.5=66 Re	=420,000	

D=Re/φ	=230 Re	=1,472,000			

ש יטה שניה: הזמן שלוקח מתחילת עד סוף ליקוי ירח	(הירח חוצה את צל הארץ) 10.8 דקות 
המתאים לזוית   פי 2.5 מ-φ זוית הראיה של הירח''



	
	 Aristarchus of Samos   אריסטרכוס  310-230 לפה"ס

האמין במודל ההליוצנטרי – השמש במרכז תנועת הארץ וכוכבי הלכת, הירח סובב לארץ

: מדידת המרחק לשמש על סמך המרחק לירח

כשמופע הירח הוא בדיוק חצי, הקוים מהירח לארץ ולשמש אנכיים.
S/L   בין הירח לשמש נדע את יחס המרחקים   לשמש ולירח φ  אם נמדוד את הזוית

אריסטרכוס מדד    870  והסיק שמרחק השמש פי – 18-20 ממרחק הירח
.S/L=360   טעות גדולה במדידה: למה?   למעשה

מאחר וזיות הראיה של השמש והירח שוות, יחס המרחקים הוא גם יחס הגדלים של השמש 
והירח, 



Theatetus Menaechmus 380-320 BC תיאטטוס
חתכי גליל וקונוס ןהקשר למסלולי כוכבי הלכת

 מדרגה שניה  xy ax2+by2+cx+dy+e=0כל האפשרויות למשואות במישור 

ה"קנוניות" של חתכי הקונוס: המשוואות

מעגל:                       

אליפסה

פרבולה

היפרבולה

X2+Y2=R2 

(X/A)2+(Y/B)2=1 

Y=AX2 

Y=A/X 

עיגול או אליפסה	



אסטרונומיה - מניע לכל המדעים: מתמטיקה, פיסיקה וטכנולוגיות מדידה (עדשות, 
טלסקופים, מדידת זויות מדוייקות). 

הכנסיה שלטה בכמרים. המדע סיפק ענין אינטלקטואלי לכמרים. היו גם מלומדים ואנשי 
, אנטומיה באמצעות נתיחת גופותמדע שניתמכו ע"י שליטים נאורים. הכנסיה אסרה על לימודי 

 כדי להעזר בלוח השנה (מעבר מיוליאני לגריגוריאני). באסטרונומיהאך תמכה 
הובנה בעית הימים השבורים בשנת השמש (או גם הירח).

הבעיות בשנה היוליאנית ומעבר ללוח שנה גריגוריאני דרש מדידות שמימיות, ואיפשר חפש 
למדע ניסיוני זה. מפתחים מכשירים   מדוייקים יותר למדידת זויות. הכנסיה התערבה רק 

כשמרכזיות כדור הארץ התערערה.

1582 האפיפיור גריגוריוס ה-13 מנהיג לוח שנה גריגוריאני (ביטול הלוח היוליאני מאז 45 
לספירה). 

ה	Scaliger	Joseph	 מנהיג יום יוליאני לחישוב זמן אסטרונומי.  1583	ז'וזף סקליז'

היה מבוסס ירח. בשנה 355 ימים ומידי פעם הוחלט על שנה מעוברת, בה נוסף הלוח הרומי 
חדש של 22-23 ימים בין פברואר למרץ.

שנה בת 365 ימים, ובכל שנה רביעית 366 ימים (יום נוסף, 29, לחדש פברואר)בלוח היוליאני: 
   בתחילת המעבר ללוח היוליאני הוסיפו ימים נוספים מידי שלש שנים כדי לסגור על הפער 

שהצטבר בלוח הרומי, וזה יצר אי אחידות בתאריכים.
מגיב למדידת אורך השנה בדיוק רב יותר: 365.2425הלוח הגריגוריאני: 

שנה מעוברת היא שנה שמספרה מתחלק ב־4 (כלומר, חלוקת המספר ב-4 נותנת מספר שלם 
ללא שארית), אבל לא ב־100, אלא אם כן השנה מתחלקת ב-400



	 Sir	William	Herschel 1738	–1822    שיפור הטלסקופ  
החל את עבודתו האסטרונומית במדידת גובה הרי הירח, (איך?) ובקיטלוג כוכבים כפולים. 

תגליתו את אוראנוס ב-1781 הפכה אותו למפורסם וקיבל משרת אסטרונום מלכותי, שאיפשרה 
לו עבודה מלאה כאסטרונום. בהמשך גילה ירח חדש לשבתאי.

הוא בנה כ-400  טלסקופים ,
הגדול ביניהם בקטר 126 ס״מ 

ומרחק פוקאלי 12 מטר.
אך את רוב תצפיותיו ותצפיות

אחותו ערכו בטלסקופים קטנים
ונוחים יותר. ערך קטלוג של 

ערפיליות, הבין שמבנה שביל 
החלב הוא כדיסק, וטבע את 

השם ״אסטרואיד״.
 

בנו ג׳ון היה בעצמו אסטרונום 

    

ויליאם ואחותו קרוליין הרשל	



הסטוריה של מדידת גיל היקום וגיל כדור הארץ

יש לי סיכום לפי הספר של ברייסון



	 	 	 	 	 	Nocturnlab.		15th	century	
בלילה הכוכבים נראים סובבים סביב ציר הצפון כל 23 שעות ו-56 דקות, פיגור של 4 
דקות יחסית לאורך היממה יוצר סטיה מצטברת של תמונת השמיים החוזרת לעצמה 

כעבור שנה. זה איפשר לבנות מכשיר שקובע את השעה בלילה – נוקטורנלב (כמו 
אסטרולב). מחייגים על צד אחד של הצלחת את התאריך ומכוונים את הידית 

(כשמישור הנוקטורלב אנכי) לכוכב הצפון (ע"י חריר). בדיסק שני מחייגים את כוון 
כוכב אחר בשמיים (כמו קדקד בעגלה הגדולה)  והשעה היא מול התאריך.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
	
	
	



	Tycho	Brahe	1546-1601 – טיכו ברהה
שקדמה לטלסקופ האסטרונום הגדול ביותר בתקופה 

ערך מדידות שמימיות בעזרת שפורפרת כוון ושולחן למדידת זויות



		Johannes	Kepler	1571–1630 – יוהנס קפלר
  שם Tubingen כפרוטסטנטי, ולמד באוניברסיטת טובינגן, Wurmembergנולד בוירטנבורג, גרמניה 

נחשף לתורת קופרניקוס ע"י מיכאל מסטלין 
 Michael	Mastlin	1550-1631 

ואח"כ בגרץ, ממנה  ברח עקב הרפורמציה הקטולית להונגריה, אך חזר מבלי להיות קטולי. 	
1600 עבר לפראג, כדי לעבוד עם טיכו ברהה, וכשנפטר קיבל את כל מחברותיו. 

עבר ללינץ Linz 1612 כשרודולף השני נפטר.
	Rudolph	Rudolph Emperor	Emperorכדי לקבל תשלום פירסם ״הלוחות הרודולפיות״ לכבוד הקיסר רודולף-

שפורסמו ב-1627
1626 אימו הואשמה בכישוף וברחה Ulm לאולם

1628 Sagan לסיגן  
1630 לריגנסבורג Regensburg	ושם נפטר.

היה בקשר עם גלילאו.
1604 קפלר מנסח חוק התפשטות האור בקוים ישרים

1611 גילה החזרה פנימית- (המקור לקשת בענן),  ושבירה 
בזויות קטנות: חוקי העדשות הדקות. הבסיס לאופטיקה גיאומטרית.

: 
Witelo	 13-מאה John	Peckham	1232-1292	

1604 עצמת הארה נופלת עם ריבוע המרחק מהמקור. 	
ראיה בגלל תמונה על הרטינה – הבין את הסיבה לליקויי ראיה (רחק וקרב ראי):	מתאר איך העין 

ממקדת אור



	
חוקי קפלר הם אולי החוקים הראשונים בהסטוריה של הפיזיקה שנקבעו מתוך 

התאמה לסדרות ארוכות של מדידות נסיונות בדיוק רב. כל מדידות ברהה נעשו ללא 
טלסקופ. השימוש בטלסקופ אולי לא שיפר את דיוק מדידת מיקום כוכבי הלכת, אך 

איפשר לגלות את ירחי יופיטר (צדק), שחשיבותם בהצגת מערכת שאינה סובבת סביב 
הארץ, ושמדידת קטרי מסלולי הסיבוב ומחזורם היו קלים יותר לאישוש החוק השלישי 

של קפלר. 
צריך להבין שהאקסצנטריות של מסלולי כוכבי הלכת שמדד ברהה ושקפלר התאים 

למדידותיו היא קטנה ביותר. 
                                        חצי ציר ארוך לאליפסה  אקסצנטריות    אורך השנה

מרקורי (כוכב חמה)       0.3871             0.206             87.969    ימים
ונוס (נוגה)                          0.7233           0.0068            224.70   ימים
הארץ                                      1.000             0.017             365.256    ימים
שמרס (מאדים)                 1.5236           0.093                686.98   ימים
יופיטר (צדק)                     5.2026            0.048                 11.856 שנים
סטורן (שבתאי)                9.5719            0.053               29.369 שנים

האקסצנטריות של כ-10% למארס גרמה לאי התאמות של דקות מעלה בודדות, 
שנפתרה בהנחת מסלול אליפטי. המדידות נעשו יחסית למיקום כוכבי השבט,  ודרשו 

תיקוני פרלקסה עקב תנועת הארץ. 
	



Galileo	Galilei	 1564–1642  -  גלילאו גליליי
,	(אמפליטודה) ובמסה. הוענקו לו narg באורך ואי תלות ב-מטוטלת תאר תלות זמן 1581

30,000 גולדן מאגודת הסוחרים ההולנדית עבור המטוטלת, אך היא לא יושמה על ידם בשעונים 
	John	Harrison	1693-1776   במשך 50 השנה הבאות, עד הריסון

בים (אין אפשרות להשתמש במטוטלת) הציע שעון ימי לפי ירחי יופיטר.  

- מכשיר שירטוט מדידות בשטח  וחישוב מחוגה (COMPAS) עם מד זוית בנה 
(למשל ריבית, שרש ריבועי ושלישי,  וחישוב שטח ונפח).  המחוגה נמכרה 

עם ספר הפעלה וגלילאו הרויח יפה ממנו. הוחלף על ידי סרגל החישוב הלוגריטמי.

 



טלסקופים ומיקרוסקופים
Nicholas	of	Cusa	 1451

התפתחות עדשות למשקפים ולטלסקופים ומיכשור מדוייק יותר למדידת זויות.
במאה ה-16 הומצא בהולנד הטלסקופ על ידי מדען ששמו אבד עם השנים (לאחר מכן 

ביקשו לעצמם מדענים ויצרני עדשות אחרים את זכות הראשונים על ההמצאה). 
  Hans	&	Zacharias	Janssen		1590			ינסן

מלטש עדשות המשקפים ההולנדי ובנו בונים את המקרוסקופ המורכב- שתי עדשות 
קמורות: העצמית (אוביקטיב) היוצרת תמונה ממשית מוגדלת והפוכה של העצם, 
והעינית (אוקולר) היוצרת תמונה מדומה הפוכה., כנראה באותו זמן, ובאופן בלתי 

תלוי בליפרשי, יצר טלסקופ. 
	Harriot	1560-1621 הריוטHarriot Thomas	Harriot	

כמה חדשים אח״כ באוכספורד בנה משקפת עם הגדלה 6 בה בחן את פני הירח.
Leonard	Digges	and	his	son,	Thomas

	Lipperhey הראשונים כנראה לבנות טלסקופ מחזיר, כ-30 שנים לפני Lipperhey.
 Christopher	Scheiner 1573-1650	

 שיינר היה הראשון שחקר כתמי שמש בעזרת קמרה אובסקורה  
	 האומן ההולנדי בונה את הטלסקופ הראשון. Lippershey	1608Hans ליפרשי   160

רשם פטנט למשקפת מגדילה שנבנתה על ידי ילדיו במשחקיהם מעדשות משקפיים 
עודפות



	Galileo	Galilei	-	1609 גליליאו
ראה העתקים בונציה ב-1609 של טלסקופ ליפרשי ומיהר לפתח מכשיר כזה בעצמו מסיבה 

מסחרית, ולההעצים את ההגדלה כדי למוכרו לימאי ונציה. ניסה עדשות קעורות וקמורות ובונה 
ושדה ראיה קטן בהגדלה x20 אך עם אברציות ספיריות וכרומטיות ותמונה ישרה עינית קעורה 

(פחות מקטר הירח).  גליליי היה כנראה המדען הראשון שהשתמש בטלסקופ על מנת להביט 
בכוכבים. מדמה תמונה על מסך לציור תוי שטח של הירח וכתמי שמש. פיתח שיטת מדידת זויות 

בין כוכבים בעזרת מיקומטר שבנה, ומביט בו בעין אחת (ושדה ראיה מוגבל) כשהשניה צופה 
	 עזרה ברישום תוך צפיה בטלסקופ ובמיקרוסקופ.  lucida	cameraבכוכבים -  

ב-1611 במסיבה בה הציג גליליי את ״משקפת הבילוש״ glass	spy		שלו קרא לו המתמטיקאי 
. טלסקופ  בשם-Demisiani	Johnהיווני דמיסיאני  

	
והיה הראשון מכתשי הירח המצאה זו הובילה לשרשרת של גילויים חדשים: גלילאו מיפה את 

(סטורן,  פוענחו כטבעות ע״י הויגנס המופעים של שבתאי (יופיטר), הירחים של צדק לראות את 
. השימוש במכשירים אופטיים על מנת להביט אל השמים שינה ותזוזת כתמי השמשב- 1656) 

את פני האסטרונומיה: גילוי הירחים של צדק ושבתאי הזים את הדוגמות של הארץ כמרכז 
העולם.

  Johannes	Kepler	1571	–	1630 קפלר
היה קצר רואי, ולא ראה טוב בטלסקופ הגלילאי, לכן בנה טלסקופ ״קפלרי״ משתי עדשות 

.מגדיל את שדה הראיהקמורות ההופך את התמונה  ולכן אינו שימושי כמשקפת, אך 
שפופרת הטלסקופ קצרה יותר מטלסקופ גליליי, אך מתארכת עם הוספת אופטיקה להפיכת 

1640s	Belle\i	 Paolo	system	1640(erector	Belle\i	 Paolo	system	erectorהדמות לשימוש כמשקפת ארצית   (



Johanes	Keplerקפלר  1611	—
מגלה החזרה פנימית, חוק שבירה לזויות קטנות, ואופטיקה של עדשות דקות	

N	φ	=	n’ φ’
1619	Drebbel		1572	–	1633   דרבל Drebbel	Cornelius	Drebbel	

מציג בלונדון מיקרוסקופ עם שתי עדשות קעורות
Snell	Roijen	van	Willebrord	  Snel	Roijen	van	Willebrord סנל   1621

מפרסם את חוק השבירה (שנושא את שמו) ממנו משתמע שמהירות האור בחמר 
יחסית למנת השבירה

N	sin(φ)	=	n’ sin(φ’)	

בוני טלסקופים נוספים: 
 Francesco	Fontana,	Evangelista	Torricelli,	Eustachio	Divini,	Giuseppe	Campani

	



Jeremiah	Horrocks	1618-41,	and	William	Crabtree	1610-44
ב-1639 שני האסטרונומים ראו את מעבר ונוס על פני השמש. 	
James	Gregory  1638-1675 

 1663 תכנון טלסקופ מראה מחזירה המחליפה את העצמית, פתר בעית אברציות כרומאטיות.      
מדוע?

1668 הוצג ע״י ניוטון בחברה המלכותית
Laurent	Cassegrain	1629	–1693

 קסגרן מציג מגהפון וטלסקופ עם שתי מראות     1672
Giovanni	Domenico	Cassini	 1625-1712

 קסיני הוזמן לנהל את הטלסקופ בפריז שהושלם ב-1671   
1675 הטלסקופ המלכותי בגריניז׳ הושלם

Olé	(Olaus)	Christensen	Römer  1644-1710	
בסוף המאה ה-17 יישועים בעיקר הביאו ובנו טלסקופים ביפן בסין ובסיאם.

Schmidt–Cassegrainמשמאל: טלסקופ קסגרן (או שמידט-קסגרן) 
מתחת: טלסקופ ניוטוני	



	  1660  תחרויות טלסקופים ציבוריות	
	

התפתחות האופטיקה במאה ה-16 ושימושיה למשקפיים טלסקופים ומיקרוסקופים קסמה לא 
רק למדענים ושוחרי המדע אלא גם למלכים, אצילים ובעלי ממון. הטלסקופ היה בראש 

ההתעניינות, אולי כי השימוש כטלסקופ ארצי איפשר הדגמה מרשימה. 

במאה ה-17 ברומא הוכרזה תחרות שבה יקראו טקסטים בסדר מעורבב של פטררקה, דאנטה 
ואריסטו ממרחקים הולכים וגדלים, וכן יקראו דיאגרמת כושר אבחנה (דומה למה שבשימוש 

 בפירנצה. נבחנו טלסקופים של Cimento	delכיום אצל רופא העינים) שהוכנה ע״י האקדמיה 
. למרות שלא הוכרז Campani	Giuseppe מול השען הצעיר Divini	Eustachioבונה מכשירים ידוע - 

מנצח בתחרות, קמפארי הצעיר זכה בפירסום. שני הטלסקופים ניקנו לאוסף מדיצ׳י ומוצגים 
היום במוזיאון המדע בפירנצה.

בשקפים הבאים ניתן לראות כמה דיאגרמות אופטיות של טלסקופים:

	



	(	10x לכולם הגדלה) טלסקופים של קפלר גליליאו וניוטון
גליליאו	

F=200mm	
f=20mm	

קפלר	

f=-20mm	

F=200mm 	

ניוטון	



מדידות 
מיקרוסקופיות



מיקרוסקופ טיפת המים של תלסעבודה נסיונית:  
Thales	of	Miletus	620—546	BC	 ���

ניתן לראות תאים בקליפת בצל ובחתך של פקק

, תלס טייל בבקר בשדה וגילה כי טיפות טל מגדילות כנימות עלה .  לפי הסיפור
, ואולי מזה גם באה התורה האטומיסטית - מה  הוא גילה אח"כ את המבנה התאי של עלים

	 שנראה לנו כרצף בנוי מיחידות בדידות קטנות.



Anton	van	Leeuwenhoek
1674 משפר מיקרוסקופ פשוט (עדשה בודדת) ורואה פרוטוזואה

 (קורא להם ״אנימאלקול״
1677 מגלה תאי זרע 1683 רואה תאי דם ובקטריות. שולל יצירת

 ספונטאנית של מיקרואורגניזמים, ומאמין שהם נישאים באויר.
הראשון לתאר את מערכת העצבים 

ואת מחזור החיים של נמלים – מביצית, לזחל, לגולם ולמבוגר.



Robert	Hooke	1660s		
נטורליסט אנגלי שתכנן ובנה מיקרוסקופ עם תאורת שמש או מנורת אלכוהול 

 תחת מאובניםלצמחים (ראה ביולוגיה).  גם חקר מבנה תאי ממראה והציע 
Charles	Lyell  המיקרוסקופ שלו, ומקבל קרדיט מהפליאונטולוג לייל

). עזר בפיתוח שעון מטוטלת בהמצאת עוגן F=kX (חוק הוק  קפיץכח שמפעיל 
המשחרר בכל תנועה שן אחת בגלגל שיניים, וגם בנה שעוני קפיץ.

 מוגדר כתכונת גוף הנובעת מתנודות של מרכיביו.חום
 האור)להתאבכות״ בבועות סבון. (בעתיד יתקשר נקודה שחורהמגלה ״

 נובע מתנועה מחזורית מהירה וקצרה שהאורבאופן בלתי תלוי בגרימלדי מציע 
המתקדמת בקוים ישרים דרך מדיום הומוגני.

1667 מדווח ב״מיקרוגרפיה״ על טבעות התאבכות של אור בין שתי זכוכיות. נצפה לראשונה 
ע״י בויל, אך נקראות ״טבעות ניוטון״. נותן הסבר לשבירה והתאבכות גלים הנעים באתר.

מציע שאור לבן הוא הפרעה פשוטה, וצבעים הם עוות מורכב של האור הלבן.
 אחרי השריפה הגדולה ב-Wrenn.1666 בשחזור לונדון ע״י מודדהיה 

הוא עסק גם באסטרונומיה, הכיר בכוח הגראויטציה (למרות שלא ידע את תלות הכח 
במרחק) וניסח את חוק התנועה בקו ישר ללא כח 

לפני ניוטון.	
	



	
Robert	Brown

1831 גילה את גרעין התא במהלך תצפיות מיקרוסקופיות על סחלבים	
               בראון גם דווח על ״תנועה בראונית״ של אבקנים	

	
	
	
	
	

המיקרוסקופ של בראון                               
תאי אפידרמיס של סחלב, 
בהם רואים פיוניות ובכל תא גרעין 



Theodor	Schwann	1810	–1882

  נודע בעיקר עקב ״תורת התא״: ״כל החי והצומח בנויים מתאים״.	
	
	

מחזור התא	



מיקרוסקופיה – נקודות ציון הסטוריות	
מאה-14 אמנות ליטוש עדשות באיטליה לצורך משקפי ראיה

	 בונים מיקרוסקופ משתי Janssen	Zacharias	and	Hans מלטשי עדשות הולנדיים ממשפחת ינסן 1590
עדשות בשפופרת

 1667הוק –	Hooke	Robert	חוקר דוגמאות שונות במיקרוסקופ ומפרסם ״מיקרוגרפיה״, בו תאר תאים 
הפקק, ומדוע הוא צף על מים.

1675 לוונהוק Leeuwenhoek	van	Anton	משתמש במיקרוסקופ עם עדשה אחת, ובוחן דם, חרקים, 
ובקטריות.

מאה-18 עדשות משני סוגי זכוכית מפחיתות אברציות צבע.
1830 ליסטר –	Lister	Jackson	Joseph	מקטין אברציות ספריות בשילוב כמה עדשות.

1878 אבה Abbe	Ernst	מנסח קשר בין אורך הגל לכשר הפרדה המכסימאלי, ובונה עדשות המתקרבות 
לאידיאלי. 

1903 זיגמונדי –	Zsigmondy	Richard	 מפתח אולטרה-מיקרוסקופ: פיזור מתרחיפים של חלקיקים 
קטנטנים. נובל -1925  על מחקריו בתרחיפים.

1932 זרניקה Zernike	ממציא מקרוסקופ פאזות שמאפשר הדמית תאים חיים לא צבועים. נובל-1953
1938 רוסקה Ruska	Ernst	 בונה מיקרוסקופ אלקטרוני. נובל-1986	

	בונה Contrast	Interference	Dffierential	–	DIC	1952Nomarskii נומרסקי 195
הארה וצפיה דרך דיסקית מחוררת מסתובבת  Petráň spinning-disk microscopeפטרן – 1940-60

Sheppard, Brakenhoff,Koester,Amos,Whiteמיקרוסקופ ליזר סורק    1977-80  
198	and	Heinrich	Rohrer 1981 ביניג ורוהרand בונים מקרוסקופ אטומי סורק 	Gerd	Binnig	and	scanning	tunneling	

microscope1986-המציג פני שטח תלת ממדיים בכושר הפרדה אטומיץ נובל 	
מיקרוסקופית וידיאו לתאים חיים Bob Allen & Singe Inoue 1 אלן ואינווי –  

1983John  Sedat	&	David	Agard  סדאט ואגרד ohn  Sedat	&	David	Agardמיקרוסקופיה תלת ממדית ע״י דקונבולוציה 
1997 ווב Webb	Wa\ מקרוסקופ פלואורוסנציה דו-פוטוני

microscopy	fluorescence	superresolution– השוברות את מגבלת כשר ההפרדה של microscop	fluorescence	superresolution~ 3 שיטות 2000
אבה. נובל-2014 לשני האחרונים (גוסטפסון נפטר צעיר אחרי מחלת סרטן מוח)	

-		הארת פסים  Gustafsson	Mats									   1. גוסטפסון  
	structured	illuminajon			

	STED	 שאיבת פלואורוסנציה ע״י דעיכה מושרית 	Stefan	W.	Hell  2. סטיפן הל  										
Sjmulated	Emission	Deplejon																																																											

	William	E.	Moerner &	Eric	Betz  3. בציג ומורנר              William	E.	Moerner &	Eric	Betz	 מיקרוסקופית מיקום
Localizajon	Microscopy	PALM



      Landmarks in the History of Microscopy 
                   Interdisciplinary step-by-step progress in science 
 
1900BC Egyptian queens use for cosmetics flat and spherical mirrors
Phoenicians Glass spheres filled with water divert light and magnify
Thales, 600BC Plant leave “cells” through morning due droplets
Greeks Eye sends rays that “sense” the world
Alexandria school:  +/-200, Euclid, Hero and Ptolemy optics book
Middle age Arab scholars: Ibn al-Haytham (Alhazen) physical nature of light
~9C      vision glasses in Chine & Arabia (Ibn Firnas) -> 15C Europe (Cusa)
1590 Zacharias Janssesn, Holland (polish lenses), builds two-lens microscope
1611 Kepler builds telescopes, suggests microscopes
1655* Hooke microscope - cork “cells”
1674* Leeuwenhoek use 1.5mm glass sphere magnifiers - protozoa
1683* Leeuwenhoek sees bacteria
1733 Chester Hall use doublets to correct chromatic aberration
1830 Airy, diffraction rings in star images
1833* Brown, nucleus in orchids
1838* Schleiden & Schwann cell theory
1876 Abbe’s theory of diffraction in light microscopy
1879* Flemming, mitotic chromosomes
1881* Cajal use stains to see tissue anatomy
1882* Koch, microbiology (Cholera, Tubercolosis)
1886 Zeiss and Abbe design and build a diffraction limited microscope



1898 Golgi use silver nitrate staining to see “his” apparatus
1924 Lacassagne use Marie Curie’s radium in Autoradiography
1924 de Brogli, electron’s wave character
1930 Lebedeff, interference microscope
1931* Ruska, transmission EM. Commercialized: 1939 (Siemens)
1932* Zernike, phase contrast microscope-> Cells in culture (Nobel prize).
1941* Coone, fluorescence microscopy
1945* Porter, cells fixed in Osmium. Palade: organelles. Huxley: muscles
1952 Nomarski, Differential Interference Contrast (DIC)
1940-60 Koana, Naora, Minsky (confocals) Petráň (Tandem scanning->spinning disk)
1968 Gabor, lasers 
1975 Ploem “pack”: excitation emission and dichroic filters
1977-80 Sheppard, Brakenhoff, Koester, & Amos, White (laser scanning confocals)
50’s TV technology develops
70’s Digital image processing
1981 Allen & Inoue, Video-enhanced microscopy
1983 Sedat & Agard 3D digital microscopy using “wide field” + deconvolution
1985 Boyde, Kino Nipkow-disk tandem confocal (spinning disk)
90’s Near field, Tunneling and Atomic force microscopy. 
80’s pSec pulsed lasers
1997* Webb, two photon microscope
2000- Breaking the Abbe reolution limit: PALM, STED, SI (Nobel 2014)



ההבדלים בין מיקרוסקופ וטלסקופ 	

מיקרוסקופ          טלסקופ
אובייקטיב (עדשת עצם) בקטר קטן אובייקטיב (עדשת עצם) בקטר גדול 

ובפוקוס ארוך    ובפוקוס קצר
	 	   	 Mag	~	1/fob	*	1/	foc 	 	 	       Mag	=		fob/foc 		
האובייקט באינסוף                                       האובייקט קרוב לאובייקטיב    
זוית איסוף האור קטנה                                  זוית איסוף האור גדולה    	

	
האם אתם מבינים מדוע כשהופכים משקפת (או טלסקופ) היא מקטינה, אך לא מיקרוסקופ?	

	

תרגיל: בנית מקרוסקופ וטלסקופ	



מדידות גיאוגרפיות



מפות בבליות עתיקות
למעשה ציור העיר לפי מה שניתן לראות מהר הקרוב לעיר	–	בנינים, נהר, חומה

מצרים – מיפוי לסימוני גבולות של חלקות אחרי גאות הנילוס



עיגול שטוח מוקף אוקינוס הומרוס – הארץ היא 
היוונים שירטטו מפות ימים – 

בודאי תיארו את המפרצים והאיים בים האיגיאי לפי עדויות ספנים.

קושי בהתאמת סקלת הארץ למה שרואים
תארו לכם ציור של הרחובות בעיר מסיור ברגל

 קואורדינטותפתרון – מיקום ערים ע"י מערכת 
הנמדדת מאסטרונומיה.

 (Anaximander) 650 לפה"ס אנקסימנדר
תלמידו של תלס, צייר מפת העולם (אבדה)

 פיטגורס הבין שהארץ כדור ולא דיסק

איך ניתן "לתפור" נכון את המפה המקומית
למפת עולם?



 
"תפירת" מפות מקומיות  למפת עולם?

ע"י התאמה של נקודות ציון     שמופיעות בשתי מפות

הבעיות:

     1. חופש בסיבוב עם נקודת ציון בודדת (עיר)
     2. טעות מצטברת

     3. חסר יכולת למקם אזור מבודד



פתרונות לבעיות:

     * חפש בסיבוב אם נקודת ציון בודדת (עיר) 
             פתרון  – כוון צפון

     * טעות מצטברת 
          פתרון  – מערכת קואורדינטות של קוי אורך 

ורוחב
           פיתרון - טריאנגולציה

     * חסר יכולת למקם אזור מבודד 
          פתרון  – ממוקם לפי קואורדינטות שלו

בעיה חדשה: פרישת מעטפת כדורית

השימוש בקואורדינטות לקביעת מיקום 
	René		1596-1650  מיוחסת לראשונה לדקארט

	Descartes



רשת קואורדינטותדיקרכוס Dicaearchus לפה"ס 300   הגדיר 
ארסטוטנס   Eratosthenes   לפה"ס 250 שמדד קטר כדור הארץ 

הגדיר ראשית קואורדינטות בקו רוחב מרודוס לעמודי הרקולס (גברלטר )
36 altitude  עכשיו

 longitude 18W וקו אורך 0 באיים הקנאריים  מחוץ לחופים האטלנטיים של מרוקו היום
היפרכוס   Hipparchus (ca. 190 – ca. 120 BC)     השתמש במדידות כוכבים בבליות לקביעת 

פרוססיה של ציר סיבוב כדור הארץ במעלה 0 למאה שנים

אל-בירוני  al-Biruni-1100    פיתח
 גיאומטריה כדורית ויישם טריאנגולציה

 למפות	

תלמאי 120AC   Ptolemy  קבע קואורדינטות של ערים מזויות כוכבים 
וצייר מפת העולם בשתי שיטות השלכת כדור למישור. השתמש בסקסטנט 
וקוודרנט,  וקיטלג מיקומם של 1025 כוכבים ומסלולם של 5 כוכבי הלכת 
שראה בעין בלתי מזוינת. האמין במודל גיאוצנטרי: הארץ במרכז  היקום, 

ולכן תיאר את מסלולי כוכבי הלכת 
בספירלות קונצנטריות  שמרכזן בארץ. 

 כדי בטריאנגולציה כדוריתהשתמש 
למפות את הכוכבים בשמים:



ביניהם האופטיקה בצורתה המודרנית נולדה בעקבות עבודותיהם של מדענים איסלמיים 
), al-Bīrūnī), אבו ריהן אל-בירוני (Sina  1048–973	Ibnאבן סינא (980–1037 

) Al-Farisi), קמל אל דין אל פריסי (al-Shirazi 1320 –1260 311קטב אל שירזי (1236 – 1311
-Haytham	(Alhazen)  965-1040   ומעל כולם מעבודותיו של איבן אל-היית'םHaytham	(Alhazen   Ibn	al-Haytham	(Alhazen)

שנחשב למדען הגדול ביותר של התקופה.  אלחזן ומדענים מוסלמים נוספים היו הראשונים 
: קרני האור יוצאות מהשמש (העין כאלמנט אופטי)לראייה לתת את ההסבר המקובל היום 

לכל הכוונים, מתפשטות בקוים ישרים, פוגעות בעצמים ולאחר מכן מוחזרות לעין (זאת 
לאוקלידס, הירו בהמשך בניגוד להסברים המקובל ביוון העתיקה שהאור יוצא מהעיניים). 

. בקוים ישריםאלחזן הראה שהאור נע שתארו את הבסיס הגיאומטרי לאופטיקה, ותלמאי 
של האור במעבר בין אויר לחומר - ההחזרה והשבירה אלחזן ואבן סינא מדדו את חוקי 

הבסיס לעדשות ומראות ממקדות. 
 מצלימת חריר)	שמאפשרת שירטוט המציאות בדיוק.הקמרה אובסקורה (אלחזן המציא את 

" שנחשב יחד עם האופטיקהאת תגליותיו בתחום האור פרסם בספר בשם ספר "
" של ניוטון לאחד הספרים המשפיעים ביותר בהיסטוריה של הפיזיקה.פרינקיפיהה"



מעגל גדול על פני כדור הוא חיתוך מישור העובר במרכז הכדור

זוית כדורית נמדדת בין שני מעגלים גדולים ויוצרת כמו פלח תפוז

משולש כדורי נוצר משלשה מעגלים גדולים העוברים, כל אחד, דרך שניים משלשת קדקדיו  



מנלאוס מאלכסנדריה  (Menelaus of Alexandria) במאה הראשונה תאר גיאומטריה 
כדורית	

שטח משולש כדורי Δ הנוצר משלש קשתות שביניהן זוית A,B,C הוא:
      (Girard' s Theorem)  משפט ג"רר)

Δ	=	R2	(	A+B+C	-	π	)
או בצורה אחרת: סכום הזויות של משולש כדורי:  

A+B+C	=			π	+ Δ/R2	
hmp://math.rice.edu/~pcmi/sphere/gos4.html				:הוכחה	

	
 כמו במישור) דומים (לא רק זהיםמכאן: שני משולשים עם זויות שוות 

.אין מפה מישורית של הארץ ששומרת גם על שטח וגם על זויות   ומכאן גם: 



במישור – סכום זויות משולש = 1800 
על פני כדור הסכום תלוי בגודל המשולש.

דוגמא פשוטה לסכום זויות במשולש כדורי:
אם נחתןך תפוז בשלשה מישורים אנכיים העוברים 

דרך מרכזו נקבל פלח של 1/8 מנפח התפוז. 
קליפת הפלח היא מעין משולש, 
שלשת זויות הקדקד שלו הן 900 

סכום הזויות הוא 2700 הייתכן?  
הרי סכום זויות המשולש הוא 1800!!!

נוכל לחשוב שאם ניישר את הקליפה על השולחן
יימתח המשולש וזויות קדקדיו ייקטנו	

θ

φ



מפת העולם של
Fra	Mauro		

ונציה  ~1460
הוזמנה ע"י 
מלך פורטוגל

מראה את אירופה, 
אפריקה ואסיה

הגדיר רשת קואורדינטות

פירוט מדויק של
מפרצים 

אך עוות מרחקים
מדוע? 

פנים אסיה ואפריקה –
לא ידוע

טעויות מצטברות
במדידת קוי רוחב



 המפות הולכות ומרחיבות את העולם הידוע עם הזמן



"אריסטרכוס הגדיר מיקום ע"י רשת אפקית ואנכית – "קואורדינטות קרטזיות    
X’ = X – X0        Y’ = Y – Y0   שרירותית. מעבר לראשית חדשה :X0 Y0 ראשית הקואורדינטות

. האם אפשר למקם נקודות במישור במערכת קוורדינטות אחרות?  

X 

Y 

(5,10) 



R 

(4,600) 
φ

"קואורדינטות קטביות (פולאריות)" 	



בשתי מערכות הקואורדינטות במישור הגדרנו שני משתנים בלתי תלויים.
איך נעבור מ-  (x,y)  ל-     ( R,φ )   ולהפך?  

טריגונומטריה: משתמשים ביחסים הקבועים בין צלעות משולשים ישרי זוית דומים
X	=	R	cos	φ 	 	 	R	=	sqrt	(	X2	+	Y2	)	
Y	=	R	sin	φ 	 	 	φ	=	arctan	(	Y	/	X	)	

	

R 

φ
Y 

X 



בהטל סטריאוגרפי: הטלי מעגלים על הכדור שאינם עוברים דרך מרכז ההטל הם מעגלים	

אורטוגרפי 	גנומוני	

סטריאוגרפי	
שומר-שטח 	



hmp://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/	



שיטות לפרישת כדור
הטל

שמירת מרחק,שטח, כוון?
קוי אורך ו/או רוחב ישרים
איפה העוותים הגדולים?	

איפה העיוותים הגדולים	





מדידת כוון: המצפן - מגנטים וחשמל - כוחות המופעלים מרחוק

מגנטים נמצאו בטבע – אבני לוד Lodestone- מינרלים המכילים תחמוצת ברזל פרימגנטיות 
שאולי מוגנטו ממכת ברק

במצרים נקראו "עצם של הרוארי" Haroeri נכדו של אל הארץ.
ביון (תיאור של פליני) 900 לפה"ס מגנס הרועה עובר בהר של סלעים שחורים ומסמרי סנדליו 

נשלפים - המקום נקרא לכן מגנזיה.
תלס 636-546 לפה"ס Thales מאמין שלמגנטים נשמה.

600 לפה"ס תלס משפשף ענבר ( Electron ביוונית) בפרוות חתול ומושך פתיתי נוצות
.אינו מבדיל בין כוח חשמלי ומגנטי

אריסטו 384-322 לפה"ס Aristotle איחוד המניע והנע בתוך אתר - הסבר לכוח מגנטי מרחוק.
מאיה אגדות על אבנים מושכות מהתקופה הטרום קולומביאנית.

סין מגלים שמגנטים נוטים בכוון קבוע צפון-דרום. 
ינג צונג יאו Wu Ching Tsung Yao  מתאר חימום   1040 וו צ'

וקירור ברזל ליצירת מגנט. 

1088 שן קווא Shen Kua בונה מצפן ממגנט תלוי 
שעוזר בנווט ספינות.



אבה ואפריקה. *** אדמיראל סיני - שן הי Shen He מפליג לקמבודיה, צילון, ג'
בעקבות טביעת הצי הסיני בסערה, שלשלת מינג Ming אוסרת על ספנות (מנוגד לרצון האל).

המצפן הובא לאירופה (מרקו פולו?) ויחד עם האסטרולב, היה גורם חשוב במסעות הגילוי של 
הונציאנים הספרדים והפורטוגזים מחוץ לאגן הים התיכון, גילוי אמריקה והנתיב הימי להודו 

ולמזרח הרחוק.
1269 פטרוס פריגרינוס Petrus Perigrinus חוקר את הקטבים המגנטיים.

1600 ויליאם גילברט William Gilbert  חוקר את השדה המגנטי של דיפול - הארץ היא דיפול 
מגנטי.

מאה ה-17 רנה דקרט René Descartes השדה המגנטי כצינורות לזרימת חלקיקים.



אסטרונומיה ערבית
בעולם האיסלאמי, כמו ביהודי,  האסטרונומיה שימשה לצרכי דת: לקביעת מועדי 5 התפילות 

היומיות ולקביעת הכוון של מכה, אך גם לצרכי מסחר ונווט, בעיקר מחוץ לים התיכון – 
באוקינוס האטלנטי וההודי. 

כדי לקרוא את מיקום הכוכבים בשמים פותחה טריגונומטריה כדורית, חוברו טבלאות 
אסטרונומיות, ונבנה מיכשור למדידת מיקום כוכבים: אסטרולב וקוודרנט.

astrolabe,	quadrant,	equatorium	torquetum.	
	 הפיץ טבלאות אלה באירופה, יחד עם al-Zarqâlîהאסטרונום במאה ה-11 מטולדו אלזרקלי  

	.almucantars	nadir,	azimuth,	zenjh,מונחים ערבים כגון 
בתמונות אנו רואים גלובוס שמים שחתום ע"י אברהים בן סעיד ובנו מוחמד בשנת 478 של 

ההגירה (1085 לספירה)  מוולנסיה , ומכיל כ-1025 כוכבים מהקטלוג של תלמאי . טבעת של 
מסלול השמש – אקליפס, נוטה כלפי טבעת ציר סיבוב הארץ – קו המשוה. בסיס הכדור על שני 

צירים מאפשר לכוון את קו הרוחב של המשתמש והאופק שלו: כדי לדעת מתי כוכב עולה. 
מטים את ציר הכדור לקו הרוחב, (3600) והזוית בין השמש והכוכב נותנת את שעת זריחתו.	



אסטרולב
ערבי	

(משני צדדיו)	

		
לראשונה הפרדה בין אסטרונומיה ואסטרולוגיה

שימושים לספנות, קביעת ראש חדש: זמן הופעת מגל הירח, (לא כמו ביהדות: ראש חדש 
בירח מלא ).

מצפי כוכבים באירן, בגדד, דמשק. גילו סטיות ממודל תלמאי ב"אלמגסט" (שם הספר 
בתרגומו הערבי ).

מדענים מוסלמים החלו לטעון שהחלל פחות צפוף מהאויר, ממצאים שהכוכבים אינם 
מוצקים, שיערו את חוק משיכת המסות ויישומו לתנועת הכוכבים



גיאוגרפיה – עידן הגילויים

1731,	John	Hadley &	Thomas	Godfrey	
1731 בנו באופן בלתי תלוי באנגליה ובפילדלפיה את הסקסטנט למדידה מדוייקת של 

זוית בין שני גופים. בעזרת מראות נראים בעינית שני הגופים השמיימיים חופפים בדיוק 
כשהסקסטנט מכוון לזוית שביניהם, או זוית לאופק.

סקסטנטבתוספת טלסקופ ומד זוית רחבה הוא הפך למכשיר הנווט 
	

		
	
	
	



פלס מים

אקוודוקט: מוביל מים בשיפוע קטן לאורך קילומטרים
- אמבט, בתי שימוש (אפשר לראות בבית שאן)סניטציה מאפשר איכלוס בערים גדולות: 

 (Aulus Cornelius Celsus) 25 לפה"ס - 50 לספירה אאולוס קורנליוס סלזוס
אנציקלופדיסט שלא היה רופא וחי כנראה בזמן הקיסרים אוגוסטוס וטיבריוס . כתב 

 חקלאותועוד. כרכים שאבדו כוללים תזונה, תרופות, ניתוחים אנציקלופדיה רפואית על 
רטוריקה ותורות לחימה. 



מדידות מסלולי וטווח תותחים:
אולי המניעים לפתרון משוואות מדרגה 2,3,4

חישוב מסלולי פגזים:

שימו לב לרישומים:
   

 המסלול אינו פרבולה, מדוע? (חיכוך אויר) .1
2. מקבילית הכוחות לפי כוון קנה התותח 
3. תלות הטווח בזוית הקנה ובגובה התותח



מדידות כימיות



תיאור כמותי של החמרים: 
: 	״ספר הכימיה״ של היוונים

"הטבלא הכימית של היסודות" של היוונים: מים, אדמה, אויר ואש
הם מרכיבים את כל החמרים בעזרת קור, חום, רטיבות  ויובש

כיום: 118 אלמנטים כימיים שמרכיבים מליונים של תרכובות
כמו אותיות שמרכיבות מילים וספרים

 אש

 מים

 אויר אדמה

 רטיבות קור

 חום  יובש

מיליליטר אחד של מים ברתיחה ממלא 2000 מיליליטר של אדי מים



בהודו -  איורבדה (Ayurveda) - מדע החיים

 קשור בעיקר לרפואה אך דומה לדיאגרמה   היוונית של יסודות החמר (אך יותר אבסטרקטי)
קור, תנועה, אור, שינוי, התלכדות

אתר, אויר, אש, מים, אדמה
פיטה, וטה, קפה

cold,	movement,	light,	transformajon,	cohesion	
ether,	air,	fire,	water,	earth	

pitha,	vatha,	kapha,

	
10 זוגות של תכונות חמרים: 

כבד/קל, קר/חם, חלקלק/יבש, כהה/חד, 
יציב/נייד, רך/קשה,  רירי/לא רירי, עדין/גס, 

קטן/גדול, מוצק/נוזלי
heavy/light,	cold/hot,	unctuous/dry,	dull/sharp,	

stable/mobile,	so�/hard,	non-slimy/slimy,	
smooth/coarse,	minute/gross,	vicious/liquid	

תורות דומות: הודו, יוון ומאיה

השאיפה לתאר סדר פשוט בעירבוביה המבלבלת של חמרים שונים משותפת לתרבויות 
	שכנראה לא נפגשו



	
מדידות כימיות

בציור מכשיר בו חקר לבואזיה את תורת הפלוגיסטון. 
1780 הסיק מנסיונותיו כי שריפה היא 

חיבור חומר עם ״חמצן״ (השם – יוצר 
חומצות, כי חשב בטעות שכל החומצות

מכילות אותו). הוא הראה שחמצן קשור 
ביצירת חלודה, ובנשימה בחיות ובצמחים:

מתאבוליזם ותסיסה מקבלים חמצן מפירוק מים.
הראה שחימצון חמרים מעלה את משקלם.

1774 גילוי החמצן – ע״י פריסטלי ואולי ״נגנב״ ע״י לבואזיה: סוף תיאורית 
הפלוגיסטון. לבואזיה הבין שהגאז ״אויר מקובע״ ,או דו-תחמוצת הפחמן, הוא חמר 

כימי שנוצר בחיבור חמצן ופחמן (מירקות חרוכים).

1780:	Jean-Paul	Marat	
תורת השריפה. ״נגנבה״ ע״י לבואזיה.

– מעליית משקל ברזל שהחליד. תחילת חוק שימור המסה  לבואזיה מגדיר את 1789
הכימיה המודרנית.

	



                                                               Alessandro	Volta	1745-1827					
 

1776 וולטה אוסף גאז שעולה בבועות בביצות	
 באגם הגדול Maggiore	Lago	בצפון איטליה, 	

.		methaneוקרא לו ״גאז ביצות דליק״. גאז המתן 
הוא הראה שהגאז, כמו מימן,  מתלקח מניצוץ 	

. כשנוכח בצורך 	מצת גאזחשמלי, ורצה לבנות 
למיכל גדול עבר לבנית מצת מימן משני מיכלי 	

זכוכית, בפתיחת הברז המים במיכל העליון 
דחקו את הגאז במיכל התחתון לצאת בצינור

ולהידלק בניצוץ מקבל ליידן. הרעיון 	
פותח ע״י בוני מכשירים אחרים כשהגאז נוצר 	
מאבץ במגע עם חומצה, והפך למוצר ראוה 	

בסלונים של עשירים. 
המצאת הגפרור הפכה את מצת הגאז למיותר.

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
	
	
	



מדידת ייצור חמרים בשמרים
נסיון פשוט: תערובת במבחנה וסגירה בבלון (אדום)
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מדידות תכונות של יסודות כימיים (מלחים, מתכות, חמוצים או בסיסיים) הביאו 
להצעת הטבלא המחזורית

מדידות מיבנים אטומיים של מולקולות בעזרת דיפרקציה של קרני רנטגן מגבישים

		)	של איינשטיין הביאו אותו לתורת experiments			Gedunkenמדידות לוגיות	(
היחסיות

	
	
	
	



מדידות אופטיות



 (לדוגמא כ-4% בין אויר לזכוכית) האחוז תלוי בזוית	מוחזרחלק מהקרן 
למשקפים, לעדשות מצלמה וכו' – ברק מתכתי 	ציפוי נגד החזרה    

(עקרון הפעולה – נלמד כשנבין אופטיקה פיסיקאלית והתאבכות) 

מדידת זוית שבירה של אור בזכוכית – הבסיס לאופטיקה 
	בחצי כדור יציאת קרן מהמרכז אנכית למשטח ואינה נשברת 

θ	

θ’	θ	

חלק מהקרן –
החזרה כמו בראי

רובה של הקרן –
שבירה

הקרן הנופלת

n’=1.4	n=1	



	הקשת

איך נוצרת הקשת?  איך הקשת המישנית?

תוצאה של החזרה פנימית ונפיצה

זוית מעגל הקשת 420  מכוון השמש  
רוחב הקשת הוא כ-20  - פעמיים זוית הנפיצה בין סגול לאדום



מדידת מהירות האור
היוונים האמינו שמהירות האור אינסופית, ומדדו את מהירות הקול מהפרש הזמן בין 

הברק והרעם.

1676	Ole	Rømer	(Copenhagen)
הציע למדוד את מהירות האור משינוי זמן מחזור הסיבוב

 F->G של איו, הירח של יופיטר,  כשהארץ מתקרבת 
או מתרחקת	L->K מיופיטר. רומר מדד שינוי של

  22 ±	דקות  מזמן סיבוב כל 1,769 ימים. 
אך לא חישב מכאן את מהירות האור ממש,

אולי כי לא סמך על הערך של מהירות כדור הארץ.
הויגנס ייחס בטעות 22 דקות לקטר הארץ.

למעשה לוקח 22 דקות לעבור את קוטר מסלול 
סיבוב הארץ סביב השמש, 300x106 =2Rק״מ. 
לכן מהירות האור 2R/22=227,000	ק״מ לשניה

				
	



Armand	Hippolyte	Louis	Fizeau	(1819	-1896)	French	physicist	
השתתף עם דופלר בניסוח אפקט דופלר לגלי קול, וניבא את ההזזה לאדום של אור 

כוכבים. שיפר פלטות צילום. עבד עם פוקו על התאבכות אור.	
אחרי מדידות מהירות האור האסטרונומיות של רומר היה הראשון למדוד על הארץ. 

פיזו השתמש בגלגל שיניים שהעביר ועצר את האור לסירוגין ומראה במרחק 8 ק״מ. 
1851 מדד את מהירות האור בנוזל זורם, כדי לראות את אפקט ״תנועת האתר״ על 

המהירות. אם מהירות האור תלויה במהירות זרימת המים מצפים שתמונת 
ההתאבכות תזוז כשמתחילה זרימת מים.

	



Albert	A.	Michelson 1852	–1931	and	Edward	W.	Morley 1838	–1923
: מראה חצי מחזירה מפצלת ומאחדת שתי אינטרפרומטר1 מייקלסון מתאר 

קרניים
1886 מדדו את מהירות האור בנוזל זורם בשיטה משופרת

והשתמשו בה למדוד מהירות האור במקביל ואנכי לתנועת הארץ.
הנסיון נעשה על שולחן שיש הצף על כספית

לקבלת יציבות מכסימאלית.
הנסיון המפורסם ביותר עם תוצאה שלילית:

	 היה הבסיס ליחסיות הפרטית של איינשטיין.	



	
Chris]an	Doppler	1803	–1853	Austria		

	
 1842  אפקט דופלר – הסחת תדירות האור לאדום בהתרחקות מקור אור כגון כוכב

(לא היו עוד רכבות לבדוק אפקט דופלר לקול...)
) vr) או המקבל  (מהירות vsההסחה בהתרחקות השולח (מהירות 

 c והיא יחסית למהירות האור

היה מורה של גרגור מנדל – אבי הגנטיקה
חשיבות למדידות התפשטות היקום (האבל).	



מדידת ספקטרום קרינת גוף שחור בתלות בטמפרטורה          

Max	Karl	Ernst	Ludwig	Planck
1900 מציג את הפונקציה הנכונה:  

הנוסחא הפכה לנוסחה מכוננת בתורת הקוונטים, למרות שפלנק הציע אותה 
משיקולי התאמה לנסיונות בתחום ספקטראלי רחב



מדידות חלקיקים אטומיים

מוני גייגר וגלאי חלקיקים אחרים
אפקט פוטואלקטרי – הפיכת אור לחשמל, תאים סולאריים

	



מדידת הסתברויות
סטטיסטיות	



מספרים אקרעיים		

זריקת כדורים דרך "שדה" מסמרים – התפלגות גאוסית	
סכום (אינטגראל) ההסתברויות = 1

μ = ממוצע ההתפלגות
σ = רוחב ההתפלגות

	



טופולוגיה
תיאור קשר בין נקודות 

ללא מטריקה	



האם ניתן להפוך את 
הספל לטורוס? 

הטופולוגיה עוסקת בתכונות גופים הנשמרות תחת עוותים (מתיחה וכווץ) שאינם 
מחברים או מנתקים את חלקי הגופים

תכונה טופולוגית היא מספר החורים או מספר הקשרים.  	



האם ניתן להתיר קשר?
האם ניתן להפוך ערימת חוט צמר לחוט ישר?

צעדי ריידמייסטר להתרת קשרים בלי להשתמש בקצוות	

הצעד הראשון: פרימת לולאה עודפת	

הצעד השני: התרת זוג צמתים	

הצעד השלישי: הסעת לולאה 
מעל או מתחת צומת	



	
טבעת מוביוס
מה קורה כשגוזרים באמצע?	

	

Escher- ציור הנמלים של אשר -



Klein	בקבוקי קליין 
האנלוג התלת ממדי לטבעת מוביוס
טיילו על דפנות פנים הבקבוק  וצאו החוצה	



 אוילר (1786): הגשרים של   קניגסברג. האם 
ניתן לבקר בכל אזורי העיר מבלי לחצות אף 

גשר פעמיים?  העביר בעיה לגרף:

A

B

C

D

A	

B

C

D

תכונות של גרפים (שימוש למבנה אינטרט)



מפת העיר קנינגסברג
הנחל והגשרים	

הגרף שיצר אוילר
אזורי העיר המוגבלים בנחל

והגשרים ביניהם	

ניתן לצייר גרף מבלי להרים עט אם רק אין או שני קדקדים הם עם מספר איזוגי של צלעות – 
ובהם מתחילים וגומרים 

הוכחה: מלבד התחלה וסוף מכל צומת שנכנסנו צריך לצאת (אולי כמה פעמים) – צומת זוגית
אם מתחילים וגומרים באותה צומת: כל הצמתות צריכות להיות זוגיות

אם מתחילים בצומת אחת וגומרים באחרת: כל הצמתות זוגיות מלבד התחלה וסוף

	



 כמה צבעים צריך כדי לצבוע מפה מבלי ששתי מדינות שכנות יופיעו באותו הצבע?
(Francis Guthrie, 1852)    ניסח את הבעיה פרנסיס גטרי

 (Alfred Kempe, 1879)
אלפרד קמפה ניסה להוכיח שכל מפה אפשר לעוות למספר סופי של אפשרויות שניתן לצבוע 

ב-4 צבעים
יש טעות בהוכחה – אך נוצרה הטופולוגיה

(Kenneth	Appel	and	Wolfgang	Haken,	1976)	 והאקן	אפל 	
השתמשו במחשב ומיינו 1500 קונפיגורציות שניתן לעוות לכל המפות והצבועים ב-4 

צבעים	

	hmp://en.wikipedia.org/wiki/Five_color_theorem הוכחה שניתן לצבוע ב-5 צבעים:   
נעביר מפה לגרף אוילר: כל ארץ-> קדקד וכל שתי ארצות עם גבול משותף->קו מחבר. רוצים 

שאף קו אינו מחבר שני קדקדים באותו הצבע 



אריזה
מילוי המישור: 

	          1. מילוי מלא -



2. אריזה לא מלאה ע"י פוליגונים רגולאריים	

וע"י פוליגונים לא רגולאריים	



מילוי המרחב: 
אפשר למלא את המרחב בקוביות. האם יש עוד פוליטופ רגולארי שיכול למלא את המרחב?

האם ניתן למלא עם צורות לא רגולאריות? רמז: חלק קוביה ל-4 פירמידות

יוהנס קפלר – 1606 איך לארוז כדורים באופן היעיל ביותר?
 מילוי בקוביות (52%~)   מילוי בהקסגונלים (~74% מהנפח)

סיר וולטר רלי (Sir Walter Raleigh) איך לארוז כדורי תותח באוניה

איך לארוז שזיפים בקופסת שימורים? איך לארוז אפרסקים?
איך לארוז אבטיחים בארגז בשוק?          

(Thomas Hales & Samuel P. Ferguson  1998) סימולציה במחשב 
: הפתרון תלוי בקופסה!!!תנאי שפהכולל 



פרקטאלים	



מהו שטח הפנים של הר?  
תלוי אם מתחשבים בסלעים, מערות  ובאבנים וגרגרי אדמה על השיפועים

מה אורך החוף של אנגליה – עולה ככל שמקל המדידה מתקצר

11.5 x 200 = 2300 km                  28 x 100 = 2800 km                      70 x 50 = 3500 km 



נמשיך בגופים "סינטטיים" המוגדרים (וניתן לצייר בכל רזולוציה) במחשב	

6x (4/3)n        3x (4/3)n   ?מה הקף פתיתי השלג
	n                                                                 (5/32)n   (4/2) n    ?מה שטח השחורים



Koch  הקף פתיתי השלג של קוך-
N ~ ε -1.2619           מספר הקוים  

ε=1,N=1;	ε=1/3,N=4/3;	ε=1/9,N=16/9;	ε=1/27,N=65/27	
ומכאן השם פרקטאל – חזקה חלקית, לא שלמה 	



אופטימיזציה
מדידת הטוב ביותר	



מינימום לפונקציה
 (פונקציה נותנת ערך מחושב לכל ערך משתנה נתון)

חיפוש מינימום  לפונקציה מונוטונית– תפוס אריה במדבר: אם מחפשים מינימום בתחום 
מוגדר: בודקים בשתי נקודות קצה לתחום ומצמצמים את התחום לצד הנקודה הנמוכה:

1,2   
  1>3     3,2   
 2>4     3,4   
 4>5     3,5   1

2

3 4
5

למה צריך שיטות לחיפוש מינימום (או מכסימום)?
המבנה החזק ביותר עם מינימום בטון וברזל

המערכת האופטית החדה ביותר משילוב של עדשות
תיק השקעות לפי משתנים של איפיון מניות ואגרות חוב

תכנון מכונית או מטוס עם חיכוך אויר מינימאלי
התאמה בין שתי תמונות (זיהוי פנים, טביעת אצבעות)	



 Simplex   חיפוש אריה במדבר
  n- ניתן להרחיב לכל מימד

Xi  קדקדים n+1 ממדים ניצור צלעון עם n-ל
1. נסדרם בסדר עולה של הפונקציה  

X0 -הקדקדים הראשונים n 2. מרכז הכובד של
  :n+1 3. נקודת רפלקציה לקדקד

4. אם                                                              החלף Xn+1   ב- Xr  וחזור ל-1
   אם                                                                                                  חשב נקודת הרחבה 

  אם                                                          החלף Xn+1   ב- Xe  וחזור ל-1                 
         אחרת  החלף Xn+1   ב- Xr  וחזור ל-1

    אחרת  המשך
5. עתה                                    חשב נקודת כווץ 

       אם                                       החלף Xn+1   ב- Xc  וחזור ל-1 
      אחרת  המשך

 6. החלף כל קדקדים  מלבד הראשון   

       וחזור ל-1
!!" !#" !$"

!%"

 אדום-צימצום ירוק-הרחבה

האם תוכלו לתכנת את האלגוריטם?	



  (Newton-Rapson steepest descent) מציאת מינימום על ידי שיפוע
גודל הצעד:   אקסטרפולציה ליניארית: השיטה המהירה ביותר לפונקציות חלקות

מגרעות:   השיפוע מנגזרת רגיש לדיוק החישוב
                  נתקע במינימה מקומיים   

                 לא טוב ליד המינימום – שפוע->0 זורק 
לאינסוף

                 לא מגיע למינימום הגלובאלי   
פתרון - שילוב דגימת התחום עם אופטימיזציה 

מקומית.



מדידת טמפרטורה	



מדידת טמפרטורה
1643	—	Evangelista	Torricelli         טוריצלי         

 גופים (לפי ארכימדס).  גם שימש כטרמומטר.לצפיפות	גליליי: מאזניים הידרוסטטיים 1589
– עודד את תלמידו טוריצלי  מטר 10מצא כי משאיבות מים במכרות לא פעלו מעומק שמעל 

לחקור תכונה זו. 
טוריצלי ממציא ברומטר כספית  1643  מדגים לחץ אטמוספירי . 

יוצר ואקום.
1592 טוריצלי בנה טרמומטר (טרמוסקופ) מיכל אויר עם צינורית מים – 

	         Sanctorius	Santorio סנקטוריוס  1612
שימוש  במדחום ברפואה בונציה (אולי מבלי לדעת על גלילאו)

מה ההבדל בין מים לכספית?  

(אנומליה, מתח פנים, נק. קפאון ורתיחה, צבע, ...)	

בתמונה: טרמומטר הידרוסטטי  (מדחום) של 
גלילאו.

	



Wilhelm	Jacob	van	'sGravesande	 1688–1742
מדידת התפשטות טרמית:

הכדור הקר עובר דרך הטבעת, אך כשהוא מחומם בלהבת הכהל 
הוא ״תקוע״.

מדידת טמפרטורה של גופים חמים מרחוק: ע״י קרינה אינפרה-אדומה
הדמיה טרמית



מדידות בנוזל ובגאז	



Giovanni	Bawsta	Venturi	1746–1822 Ita
Henri	de	Pitot	1695-1771	

צינור ונטורי ואפקט פיטו – מדידת מהירות נוזל או גאז עקב הורדת הלחץ בעליית 
מהירות

עליו מבוסס מדידת מהירות מטוס, תרסיס ספריי (עם בלון גו ליצירת זרם אויר)	
המושך נוזל ממיכל ומרוסס בזרם האויר,

מאוורר ליין, ועוד



O\o	von	Guericke  פון גויריקה    : מדידת הכוח של ואקום  
פיזיקאי וראש העיר מגדנבורג. קובע משקל האויר. בונה משאיבת ואקום  1654 שוקל אויר 

Halbkugeln	Magdeburger	הדגמת חצאי הכדורים של מגדנבורג בפני הרייכסטג הגרמני: כוח 
הואקום לאחוז בין שני חצאי כדורי מתכת חזק ממשיכת 16 סוסים.  מזכיר את חיתוך הקשר 

הגורדי ע"י אלבסנדר מוקדון – חרב חדה או חוד מחט ישחרר כוח של סוסים.
מצא כי פעמון אינו מצלצל בואקום, ונר דועך.  בנה גנרטור היוצר חשמל, והראה הולכתו בחוט 

רטוב למרחק
כמה מטרים.

	



מדידת תכונות פיזיקאליות של גאזים : נפח, לחץ וטמפרטורה.

1662Boyle’s	Law		            		PV=const              חוק בויל- מריוט oyle’s	Law		            		PV=const																			
	P/T=const							Law	Amontons's חוק אמונטונס                  1699
   שוב ע״י  const Gay-Lussac	=	V/T												Law	Charles's חוק צ׳רלס                          1780

Robert	Boyle
 משתמש במשאיבת ואקום שפיתח ומוצא באופן נסיוני את ״חוק בויל״, הקשר בין נפח 1660

PV=constולחץ גאז  
מעבירה קול.שקפיציות האויר מוצא שקול אינו נשמע בואקום, ומסיק 

 Henry	Power למעשה החוק מופיע בפירסום מוקדם יותר של   
	

1676	Edmé	Mario\e
 1676 מוצא את חוק בויל באופן בלתי תלוי ומציין שהוא נכון רק בטמפרטורה קבועה	

הברומטר – ראה נוזלים



מדידות בנוזלים
   Evangelista	Torricelli 1608-1647   אוונגליסטה טוריצ׳לי

תלמידו של גליליי.  
1644 ממציא ברומטר הכספית. יוצר ואקום מעל הכספית. הבין שגובה 
הכספית מאוזן ע״י לחץ האויר, ולא ע״י הואקום מעליו (שגובהו משתנה 

בתלות באורך הצנור). למה כספית ולא מים? אפקט לחץ האדים
1643 חוק טוריצ׳לי – לחץ תלוי רק בגובה  הנוזל מעליו. 

Magio\i	Raffaello אושר נסיונית ע״י 1648
מהירות זרימת הנוזל מחריר בחבית תלויה בשרש גובה הנוזל 

=sqrt(2gh)             :שמעל החרירsqrt	v=sqrt(
 והקינטית 1/2mv2	לנוזלmghנובע משויון בין האנרגיה הפוטנציאלית 

		



 
 Johann	Woflgang	Von	Goethe ברומטר דיפרנציאלי נבנה ע״י גטה

הוא לא צורך כספית (ששימושה אסור מאז 2007), ואורכו אינו 
10 מטרים...

ברומטרים מודרניים מבוססים על קפסולת ממתכת קפיצית
שבתוכה ואקום, הנמתחת מול קפיץ. בשינוי לחץ חיצוני הקפסולה

מתכווצת או משתחררת, והתנועה מועברת לחוגה.
תחנות רישום למזג אויר הפעילו תוף רישום מסתובב ועט הקשורה
לקפסולה הקפיצית. כיום הרישום (והשידור לבסיס) דיגיטאליים.	



	
	

Blaise  Pascal	1623-1662 
חוק פסקל בהידרודינאמיקה

1646-7 לאחר ששמע על נסיונות טוריצ׳לי בברומטרים, 
ושחזר עמוד כספית בצינור אטום מצידו האחד וטבול במיכל 

כספית, שאל מה קובע את גובה הכספית, ומה נמצא 
מעליה בצינור. לפי אריסטו גוף נע מונע ע״י משהו, הממלא 

כל מקום ביקום- העובדה שאור (הדורש משהו כדי לנוע) 
עובר דרך האזור מעל הכספית ״מונע קיום ואקום״. הוא 

שער שהצינור מעל הנוזל מלא באדי הנוזל, וציפה 
שאלכוהול ישאיר מעליו נפח גדול יותר.

אך פסקל בדק גובה עמודי נוזלים שונים והראה שגובה 
הנוזל קבוע (שונה לנוזלים שונים) בעוד גובה ״הואקום״ 

מעליהם משתנה בהתאם לגובה הצינור.
1648	מגלה מחדש שלחץ האטמוספירה יורד עם הגובה, 

)	ומסיק שמעל Dome	de	Puy(גיסו מדד לחץ על ראש ההר 
האטמוספירה יש ריק (ואקום).

הראה שהלחץ לא תלוי במשקל על בוכנה, אלא במשקל 
ליחידת שטח של הבוכנה.

לחץ בנוזל מועבר באופן שוה לכל ניפחו ופועל אנכית למיכל 
בו הוא נמצא.

מדוע לא ניתן לשאוב מים מעומק של מעל 10 מטר? מה 
הפתרון בבארות עמוקים?

להוכחת טענתו חיבר צינור דק מסולם גבוה לחבית, והראה 
שהחבית דלפה עקב לחץ המים.	

		
	



מדידת כוחות מזעריים	



	 	
	

John	Michell	1724-1793
1775 בונה מאזני פיתול ששימשו את קוונדיש ואת קולון למדידת כוחות מזעריים.



	 	
                                 Henry	Cavendish	1731-1810-  המשך 

 משחזר במעבדה בביתו מאזני גרביטציה לפי מישל  	1797
John	Michell’s gravity	machine

ומחשב את קבוע הגראויטציה G ואת משקל כדור הארץ.  
כדור במשקל פאונדM= 350  מסיט שני כדורים קטנים		
במשקל m. ובמרחק r. הכח נמדד בטיל פיתול ממתכת.

מחשב את מסת הארץ  6x1021 טונות (כיום 5.9725)

אם r קרוב בגודלו לרדיוס הכדורים
מאיזו נקודה הוא מחושב?	

ניתן להראות (באינטגרציה) שסה״כ
הכוחות מכל חלקיו של כדור כאילו
פועלים ממרכזו של הכדור ובו כאילו

מרוכזת כל המסה.
																						F	=	kθ	=	GmM/r2

	



מדידת הכוח מפעיל קפיץ	
Robert	Hooke	1635	–	1703

kX	=	F   חוק הוק להתכווצות קפיץ:   			1678

עקב העוות הגדול והמדיד לקפיץ – חוק הוק קדם לחוקי העוותים 
למוצקים (השקפים הבאים)



	
מדידת העוותים האלסטיים של גוש מוצק:	

	

עוות לחיצה במוצק לכח האנכית לפני  הקוביה
                           E	δ   /    	=  Fn /A 

"E	מודולוס יאנג"
	
	
	

 /A=Gγ	Ftעוות גזירה במוצק                           
כאשר G הוא ״מודולוס הגזירה״

	K	 ”״מודולוס  דחיסה
	עקב לחץ  P		δV/Vשנוי יחסי בנפח קוביה   

                                  P	=			K		δV/V					

הקשר הליניארי בין הכוחות לעוותים ״נשבר״ לעוותים גדולים.
בהמשך נראה קשר בין המודולוסים האלה (יחס פואסון)

A	
ℓℓ



Leonhard	Euler	(1707-1783)		אוילר
	 כיפוף קורה, אבן יסוד בהנדסהאוילר-ברנולי: 

 
חישוב טבלאות רוחב לנווט ימי, ומיקום שביטים בדיוק רב



שלשת חוקי התנועה של ניוטון: מדידת מהירות, תנע ומסה
: גוף ממשיך בתנועה במהירות קבועה (או במנוחה) אם לא מופעל עליו החוק הראשון

כוח חיצוני.
: קצב שינוי מהירות (תנע) גוף יחסי לכוח המופעל עליו והוא בכוון הכוח.החוק השני

: כוח הפעולה והתגובה לו שווים והפוכים במגמתם. כששני גופים החוק השלישי
פועלים זה על זה, הכוח שאחד מפעיל על השני שוה והפוך לכוח שהשני מפעיל על 

הראשון.

: טען שגוף נופל במהירות קבועה, והמהירות יחסית למשקל.אריסטו
נפילת גופים באויר היתה מהירה מידי כדי שיוכל לערוך מדידות, ולכן כנראה הסיק את 

החוק מנפילה במים. 
גלילאו: ידוע בניסויים בנפילת גופים ממגדל הפעמונים בפיזה, אך כנראה ערך מדידות 

על כדורים נופלים במישורים משופעים מאחר והתנועה היתה איטית בהרבה. 
מסקנותיו- 1. גופים נופלים צוברים מהירות בקצב קבוע – תאוצה.  2. אם ניתן להזניח 

התנגדות האויר וכוח העילוי, לכל הגופים תאוצה שוה 3. כדורים מתגלגלים ללא 
חיכוך במהירות ובכוון קבועים. 4. תנועות אנכיות ואופקיות ניתן לכמת באופן בלתי 

תלוי. לכן מסלול גוף הנורה הוא פרבולי.
גלילאו לא קישר את חוקי התנועה הארציים לתנועת גרמי השמים!!!



ניוטון הסיק מנסיונות ירי תותחים כי אם יציב אותם 
על הר מספיק גבוה וקליע התותח יירה במהירות 

מספיק גבוהה אז הוא יקיף את הארץ כמו הירח:
לכן אותו הכוח הגורם לנפילת גופים אחראי לסיבוב

ירחים או כוכבי לכת.

מאחר וכוח הכבידה מאיץ גופים בנפילתם בתאוצה
 שוה שאינה תלויה במסה, כוח הכבידה חייב להיות 
יחסי למסה. ומתוך החוק השלישי – יחסי למכפילת 

מסות שני הגופים המושכים זה את זה.

F	=	Gm1m2/r2				G=6.67x10-11	Nm2/kg2	
	

ניוטון הבין את הקשר בין חוקי קפלר
לתנועה באליפסות, לבין התלות הריבועית

במרחק של כח הכבידה. תרמו לכך הגיאומטריקנים
שחקרו ״סס״ ומשוואותיהם הריבועיות.



מדידות ביולוגיות	



היפארכוס, גאלן, אביסנא, ליאונרדו דה וינצ׳י, וסאליוס: אנטומיה של האדם ובעלי 
חיים מניתוחים שלאחר המות. טעויות בזיהוי שרירים וכלי דם.	

רק אחרי שהחל שימוש בניתוחים בחולים חיים החלו לחקור ולהבין מדידות דינאמיות 
של מחזור הדם, נשימה, עיכול וכו׳.

התפתחו מכשירי מדידה רפואיים: טרמומטר, לחץ דם, מדידת פעימות הלב, רמת חמצן 
בכלי הדם (מצבע הדם) שאפשרו להבחין בין עורקים וורידים, ועוד.	

        

Michael	Servetus	(1509	-1553	)	+	Realdo	Colombo	(1515–	1559) קולומבו  וסרבטוס  	
האירופאים הראשונים שמתארים את מחזור הדם דרך הריאות 

עבדו באוניברסיטת פדואה, הפכו יריבים בגלל שקולומבו שגילה טעויות של סרווטוס...	

	



   Gregor	Johan	Mendel	1822	–	1884
 מפרסם את חוקי ירושה של תכונות באפונת הגינה: 1859

plant	hybridizajon .
לבחירת אפונת מנדל ערך ניסויים גם בעכברים וצמחים אחרים, אך  

הגינה יתרונות חשובים:
* אברי הרבייה חבויים בעלים - מה שמונע הפריה זרה, ומבטיח זנים 
טהורים בטבע, אולם מאפשר הפריה זרה במסגרת הניסוי באמצעים 

פשוטים למדי.
* הזמינות הגבוהה של פנוטיפים קלים לזיהוי ולניתוח.

* מחיר נמוך.
* זמן דור קצר יחסית.

* המקום המצומצם יחסית שדרוש לגידול הצמח: בחצר המנזר. 
מנדל השתמש בשיטות מחקר שתרמו להצלחתו: תיכנון מדוייק, בידוד משתנים, איסוף מספר 

גדול של דוגמאות וניתוח סטטיסטי.
7 התכונות שמדד:צבע הפרח - סגול או לבן, מיקום הפרח לאורך הגבעול - צדדי או בקצה 

הגבעול, צבע האפון - צהוב או ירוק, צורת האפון - חלק או מחוספס, צבע התרמיל - ירוק או 
צהוב, צורת התרמיל - מנופח או שטוח, גובה הצמח - ארוך או קצר.

תרומתו היא הבסיס לגנטיקה המודרנית אך לא הוכרה בזמנו, בגלל האמונה שתכונות 
הצאצאים הן ממוצע של תכונות ההורים. חוסר ההכרה בו ציער אותו מאד. 

רק ב-1900 תורתו נגלתה מחדש ונסיונותיו שוחזרו ע״י	
Hugo	Marie	de	Vries	,	Carl	Erich	Correns		&		Erich	von	Tschermak	von	Seysegegg	



חוקי מנדל

  (הפרדה Segregation):  לכל אורגניזם שני פקטורים (גנים) לכל תכונה, עקרון הפיצול 1.
המתפצלים ביצירת ביצית וזרע. באיחודם בצאצא יש תכונות דומיננטיות ורצסיביות. 

מנדל הוקסם מכך שתכונות הצאצאים אינן תלויות בסביבה אלא רק מהתורשה מהוריהם.

 של הגנים לביצית ולזרע. כל צאצא מקבל Assortment	2Independent. עקרון המיון הבלתי תלוי 
תמהיל אחר של פקטורים הקובעים את תכונותיו.

 בהטרוזיגוט פקטור דומיננטי ״יחביא״ פקטור רצסיבי ויוכל להתגלות רק עקרון הדומיננטיות3. 
בדור שלישי בהומוזיגוט שלו שני הפקטורים רצסיביים. 



Dominant	and	recessive	
phenotypes.	(1)	Parental	
generajon.	(2)	F1	generajon.	(3)	
F2	generajon.	





1707-1778:	Carl	Linné		- Carl	Linnaeus לינוס
 בוטניקאי שבדי, שייסד את הטקסונומיה הבינומיאלית לחיות ובעיקר לצמחים

 plant	binomial	taxonomy
1753 מפרסם ספר צמחים עם שיטת סווג למינים לפי תכונות וצורה. השפעה רבה על חוקרי 

הצמחים האנגלים במאות הבאות.

מבוסס על מדידות על העלים, הפרחים, וכו׳. מהם הסיקו על קירבה אבולוציונית.	



מדידות חשמליות	



חשמל	
 O\o	von	Guericke

  1672 יוצר חשמל במכונת חיכוך – גנרטור.  (ראה גם ואקום להלן).
Stephen	Gray	(1666-1736)	 

1729 חשמל מועבר בכבל מתכתי.
Pieter	van	Musschenbroek from	Leyden

1745en 	jar	-	צבירת מטען חשמלי בכד ליידן 	Leyden
ציפוי הכד מבפנים ובחוץ בדפי בדיל (עם זכוכית מבודדת ביניהם) שימשה כקבל, 
והקיבול גדל ככל שהזכוכית נעשתה דקה יותר, ויכלה לשמור על מטען של אלפי 

וולטים. חשיבותו כספק חשמל זרם ישר יציב לנסיונות, בניגוד לגנרטורים.



Benjamin	Franklin	(1706-1790) 
1749 באמריקה, ״תופס״ ברקים בעזרת עפיפון וכמעט מת מהשוק החשמלי.

Cavendish	
נותן לעצמו מכות חשמל עד אובדן הכרה.

מנסח חוקי הולכת חשמל. נתגלו במחברותיו רק ע״י מקסוול בסוף המאה ה-19
מבלי לדווח, גילה חוק שימור אנרגיה, חוק אוהם, חוק הלחצים החלקיים (דלתון), 

חוק ריכטר של יחסים הדדיים (Proportions	Reciprocal	of	law	Richter’s) חוק הגאזים 
של צ׳ארלס, עקרונות מוליכות חשמלית, השפעת חיכוך בגין גאות ושפל על האטת 

	Larmor) התקררות מקומית של האטמוספירה (G.H.Darwin	&	Kelvinסיבוב כדור הארץ (
)  וניבא Rooseboom), תערובות מקפיאות (Pickering)  שוי משקל בתערובות (1915

קיום גאזים אצילים. 
על שמו הוקמה מעבדת קאוונדיש המפורסמת בקיימברידז׳.	

	
	
	
	
	



ממחברתו של פון קלייסט: המצאת בקבוק ליידן	

בבידוד מהקרקע ניתן לגעת בכדור 
הטעון אלפי וולט

הגורם לשערות סומרות	

סכימת הוון דר גרף



Luigi	Galvani	1737	–1798
 1780 גורם לרגל קרפדה מתה לפרפר בגלל חשמל סטטי. 

מגע עם שתי מתכות שונות גם הוא גורם לפירפור. 
בני עירו, בולוניה, כינוהו: ״המורה לריקוד של צפרדעים״.

גלואני ייחס (בטעות) את התכווצות השרירים לנוזל ״חשמל חייתי״.
וולטא התנגד לרעיון, בנה ״בטריה וולטאית״  וביסס את הולכת החשמל

בחוטי מתכת ובשרירים.	



 
Charles	Augus]n	de	Coulomb 1736-1806	

1785 משתמש במאזני פיתול להוכיח שהכוח האלקטרוסטטי תלוי ריבועית 
במרחק.

מראה שהכוח החשמלי ליד מוליך מישורי יחסי לצפיפות המטען עליו (ולא 
תלוי במרחק)

מציע מודל שני סוגי נוזלי חשמל במקום אחד (שחסרונו – מטען שלילי) וגם 
שני נוזלי מגנטיות.

בעוד אחרים התעסקו ביצירת חשמל, 
קולון היה הראשון למדוד מטען חשמלי 

ומגנטיות שהושרתה במעגל בו זרם 
חשמל. יחידת מטען חשמלי נקראת 

על שמו.

	

מאזני הפיתול ששימשו את קולון לקביעת 
תלות הכח החשמלי במרחק	



 Hans	Chris]an	Oersted,	Andre-Marie	Ampere,	Francios	Arago	
מראים את הקשר בין חשמל ומגנטיות	

Hans	Chris]an	Oersted(Denmark)	1777-1851	
1820 גילה שזרם מסיט מחט מצפן, והראה כי זרם חשמלי יוצר 

שדה מגנטי

מעגל זרימת חשמל וכוון הכוח שהוא יוצר	



Hans	Chris]an	Ørsted	(1777-1851) Denmark
היה חבר קרוב להנס קריסטיאן אנדרסן 

, ושלשדה סביב תיל מוליך סימטריה גלילית. מגנטהסטת מחט זרם חשמלי גורם ל גילה ש1820
מסביר מגנט כלולאות זרם אנכיות לצירו. 

יחידת השראה מגנטית נקראת על שמו. 
הציע טלגרף.

	
1825 ארסטד בודד אלומיניום באלקטרוליזה.

	
	Gauss		

1833 מציע את הטלגרף החשמלי	

	



Andre	Ampere,	(France)	1775—1836
1820 מראה ששני חוטי חשמל נושאי זרם דוחים או מושכים
לפי אם כוון הזרם מקביל או הפוך. הכח יחסי הפוך למרחק.

מודד חימום חוטי חשמל ע״י זרם חשמלי.
מדידת זרם חשמלי- על שמו יחידת זרם. 

מודד עצמת הזרם מזוית סיבוב מחט המגנט.	



	
Karl	Gauss		1777	–1855
1830 בונה מגנטומטר 

ומגדיר יחידת שטף השדה המגנטי (השראה מגנטית) –         
הנקראת על שמו: 

1 גאוס = שטף מגנטי הנוצר מזרם חשמלי של 1 אמפר 
בתיל מוליך במרחק 1 מטר ממנו.	

מגנטומטר	



מדידות במוח	



מדידות במוח

	y	Cajal  1852	–1934  הדמיה של עצבים במוח: קחלySantiago	Ramón	y	

מדידות חשמליות של פעילות עצבים בתרביות.	

מדידות חשמליות של פעילות מוח באדם חי
Funcjonal	MRI 



ממכונות חיבור למחשבים	



אחרי הרבה מאות שנים של חשבוניות ופיתוח אלגוריטמים (מבבליים ועד לפיבונצ׳י)
לביצוע כפל והוצאות שרש 

מופיעות המצאות של מכונות חישוב:

1644,	Blaise	Pascal	(1623-1662)    פסקל   
 ילד פלא של המדע. מדען צרפתי שעסק בגיאומטרית ההיטלים, היסתברות (עם פרמה), 

הידרודינאמיקה (ראה פיזיקה), בנה שעון יד ומכבש הידראולי. הגה תחבורה ציבורית 
שהופעלה בפריז ב-1662

בגיל 18 בנה מכונת חישוב לחיבור 5 ספרות המבוססת על הרמת והפלת משקלות



התפתחות הלוגיקה של המחשב:	

טורינג
פיינמן

התפתחות האלקטרוניקה והמחשב 	
	


