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שאלה 1. נסחו את החוק השני של קפלר, והביאו את ההוכחה הגיאומטרית של ניוטון לחוק זה. אתם יכולים להעזר 

בציור הבא שנלקח מן ה-Principia. כזכור מן 

השיעור:  

.i מסמנות את הפוזיציה : הנקודות 

של הפלנטה במרווחי זמן שווים 

:. אם מרווחי הזמן קצרים 

מספיק, ניתן להניח שבין כל שתי נקודות כאילו 

הפלנטה נעה בקו ישר.  

.ii הנקודות המסומנות באותיות קטנות

: מסמנות את מיקום הפלנטה, אילו 

 : הכח היה מפסיק לפעול בנקודות 

בהתאמה, כך שהפלנטה הייתה ממשיכה לנוע 

בקו ישר (על פי החק הראשון של ניוטון). 

.iii מקבילית. ניתן לחשוב עליה כעל אותה נקודה שאליה הייתה : : מסודרת כך ש  הנקודה 

: הופעל בבת  : אל הנקודה  מועתקת הפלנטה, אילו כל הכח שפעל על עליה במעבר מן הנקודה 

אחת, וגרם להעתקת רגעית.  

פתרון: החוק השני של קפלר אומר שבתנועת הפלנטות סביב השמש, הן מכסות גזרות שוות שטח בזמנים שווים. 

ניוטון הוכיח שתכונה זו אכן מתקיימת בכל פעם שגוף נע תחת השפעה של כח משיכה מרכזי (המכוון לנקודה 

קבועה). לשם הוכחת הטענה הזו ניוטון הראה שבסיטואציה המתוארת למעלה מתקיים שוויון שטח בין המשולשים 

: לאפס, נקבל בגבול בדיוק את החוק השני  :כאשר נשאיף את פרק הזמן 

של קפלר.  

: כאותה נקודה שהפלנטה הייתה מגיעה אליה אילו הפסיק לפעול עליה הכח בנקודה  מכיוון שהגשרנו את הנקודה 

: . שהרי לפי החוק הראשון של ניוטון כאשר לא פועל כח הפלנטה ממשיכה  : הרי שיש שוויון 

 : :שווי שטח כמשולשים שיש להם אותו גובה  :. מכאן ש  לנוע במהירות קבועה 

:גם שווי  : מקבילית הרי המשולשים  :. מכיוון ש  ובסיסים שווים 

:, וגבהים שווים (בין שני מקבילים). כך נקבל בדיוק את הנדרש.   שטח שכן יש להם אותו בסיס 

 :

A, B, C, …

0,Δt,2Δt, …

c, d , e…
B, C, D

VVBcC
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△ SA B, △ SBC, △ SCD, …Δt
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BA B = Bc = vΔt

v△ SA B, △ SBch = SA1

A B = Bc = vΔtVBcC△ SBc, △ sBC
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Area(△SA B) = Area(△SBc) = Area(△SBC )
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שאלה 2. נזכור בשני משפטים מן הספר הראשון של אוקלידס: 

   .! משפט I.26 של אוקלידס: שני משפטי חפיפה עבור שני משולשים 

.i  .המשולשים חופפים ! זצ״ז: אם 

.ii   .המשולשים חופפים ! זז״צ: 

!. (אוקלידס למעשה אומר שזווית חיצונית למשולש  משפט I.32 סכום הזוויות במשולש הוא 

שווה לסכום הזוויות הפנימיות שלא סמוכות לה, אבל זה כמובן שקול).  

תארו את ההוכחה של אוקלידס ל I.26(i) א.

הוכיחו את I.26(ii) כמסקנה (קלה) ממשפט I.26(i), וממשפט I.32. ב.

למה לדעתכם אוקלידס משקיע בהוכחה נפרדת לכל אחת משתי הגרסאות של משפט I.26, במקום ג.

 ?I.26(i)-כמסקנה מ I.26(ii) ואז להסיק את I.32 לחכות עד אחרי משפט

פתרון:  

הסתכלו באוקלידס! א.

:. וכעת ניתן ב. נניח את i. לפי משפט I.32 נקבל 

להפעיל את משפט I.26(i) בכדי להסיק שהמשולשים חופפים. 

אוקלידס עושה מאמץ גדול לא להשתמש באקסיומת המקבילים, כל עוד אפשר להסתדר בלעדיה. כך כל 28 ג.

הטענות הראשונות בספר הראשון אינן נזקקות לאכסיומת המקבילים. ובפרט חשיבות גדולה מיוחסת לעובדה 

שכל שלושת משפטי החפיפה המקובלים צז״צ, צצ״צ, זצ״ז, ניתנים להוכחה ללא שימוש באכסימות המקבילים. 

כך למשל כל המשפטים הללו תקפים גם בגיאומטריה היפרבולית. אותו הדבר נכון גם עבור המשפט הנוסף 

זז״צ (I.26.ii). משפט זה לא מוכר כל כך מכיוון שבאמת אם מסתמכים על העובדה שסכום הזוויות במשולש 

שווה למאה ושמונים מעלות הרי הוא נובע באופן מיידי מן המשפט זצ״ז. אבל טענה I.32 כן מסתמכת על 

(ולמעשה שקולה ל-) אכסיומת המקבילים, ולכן אוקלידס מקפיד לא להשתמש בה בשלב זה אלא להוכיח את 

המשפט I.26.ii באופן ישיר שאינו נצרך לאכסיומה החמישית. 

!. זכה למאות  ! מתקיים  ! עם  שאלה 3. משפט פיתגורס: בהנתן משולש 

הוכחות במשך השנים. הנה הוכחה של נשיא ארה״ב James A. Garfield  שחי בין השנים 1831-1881. 

בהנתן משולש ישר זווית ABC תארו בניית טרפז ישר זווית כמתואר בציור.  א.

:. ב. הוכיחו כי 

: עבור שטח ג. חשבו בשתי צורות את שטח הטרפז. ראשית תוך שימוש בנוסחה 

:. שנית כסכום שטחי המשולשים.   : וגובה  שטח טרפז בעל בסיסים 

הסיקו את משפט פיתגורס.  ד.

האם הוכחה זו מסתמכת על אכסימת המקבילים? אם כן הראו בדיוק איפה.  ה.

(5 נקודות בונוס). האם משפט פיתגורס עצמו מסתמך על אכסיומת המקבילים? נמקו את ו.

תשובתכם: רק תשובה מנומקת הכוללת הוכחה תעניק את נקודות הבונוס.  

△ A BC, △ DEF

∠A = ∠D, ∠B = ∠E, A B = DE

∠A = ∠D, ∠B = ∠E, AC = DF

180∘

∠C = 180∘ − ∠A − ∠B = 180∘ − ∠D − ∠E = ∠F

△ A BC∠C = 90∘a2 = b2 + c2

∠CBE = 90∘

Area = h
c + b

2
b, ch
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פתרון:  

: (באותו צד א. :. נעלה אנך מן הנקודה  : על המשך הצלע כך ש  : ונקצה נקודה  נמשיך את הצלע 

  .: :. לבסוף נעביר את הקטעים  של הישר AD), ועל אנך זה נקצה נקודה E כך ש 

:חופפים לפי משפט צז״צ שכן לפי בניה ב. המשולשים 

:. לכן מתקיים גם 

:. כך נקבל מתוך העובדה ששלושת הזוויות שנוגעות בקודקוד B יושבות על קו ישר 

:. שזה בדיוק מה שהתבקשנו להראות. שימו לב  שמתקיים 

:.  כלומר על I.32 שהוא  : הוא  שהשוויון לפני האחרון מסתמך על כך שסכום הזוויות במשולש 

שקול לאכסיומת המקבילים. וזו גם התשובה לסעיף ה.  

נשים לב ש ג.

: ד.

: משני האגפים נותן את משפט פיתגורס ד. כפל בשניים של שני האגפים. פתיחת סוגריים וחיסור הערך 

כנדרש.  

כבר ראינו בסעיף ב. שיש כאן שימוש באכסימות המקבילים.  ה.

משפט פיתגורס מצריך את אכסיומת המקבילים (למעשה הוא שקול לאכסיומת המקבילים, אבל עובדה זו קשה ו.

יותר להוכחה). דרך אחת להראות שמשפט פיתגורס הוא תלוי באכסיומת המקבילים, היא להראות שהוא לא 

מתקיים במסגרת הגיאומטריה ההיפרבולית. זה יוכיח את הטענה מכיוון שארבעת האכסימות הראשונות, ולכן 

כל טענה שנובעת רק מהן, היא נכונה גם במסגרת זו.  

:. לפי משפט שהוכחנו ניתן  : שנפגשות בזווית ישרה בנקודה   ניקח לכן במישור ההיפרבולי שתי קרניים 

: לזווית  :. נעביר חוצה זווית  : ואילו הכיוון השני שלו מקביל לקרן  : שכיוון אחד שלו מקביל לקרן  למצוא ישר 

: כך  :. נקצה נקודות  הישרה. לפי הגדרת המקבילות קרן זו חותכת את הישר r, נאמר בנקודה 

:. אנו רוצים להראות  : את מרכז הקטע  :. נסמן ב  : הופך להיות שוה שוקיים  שהמשולש 

: הוא מספיק ארוך.  :לא יקיים את משפט פיתגורס במקרה ש  שהמשולש 

אכן לפי אי שוויון המשולש (שבוודאי לא תלוי באכסיומה החמישית) נקבל  

  :

וכך נקבל 

 :

: גדול כרצוננו, ואילו הגודל  : שרירותית אנחנו יכולים לקבוע אותן כך ש  מכיוון שהבחירה של הנקודות 

 .: : נקבל סתירה למשפט פיתגורס  d הוא קבוע. אם נבחר כך ש 

A BDBD = bD

ED = cCE, BE

△ CA B, △ BDE

CA = BD = b, A B = DE = c, ∠CA B = ∠BDE = 90∘

γ = ∠ACB = ∠DBE

∠CBE = 180∘ − β − γ = ∠BAC = 90∘

△ A BC180∘

(b + c)
b + c

2
= Area(CADE = Area(CA B) + Area(CBE ) + Area(BED) =

bc
2

+
a2

2
+

bc
2

2bc

p1, q1A

rp1q1ℓ

DB ∈ q1, C ∈ p1

A BCA B = ACE ∈ ℓBC

△ A BCb = AC = A D = c

a = BC = 2BE ≥ 2(BA − AE ) ≥ 2(BA − A D) = 2(c − d )

a2 ≥ 4(c − d )2 = 4(c2 + d2 − 2cd ) ≥ 4(c2 − 2cd ) = 2c2 + 2c(c − 4d ) = c2 + b2 + 2c(c − 4d )

B, Cc = A B

c − 4d > 0a2 > b2 + c2
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שאלה 4 (שאלה היסטורית): השם ״המהפכה הקופרניקנית״ מתייחס למהפכה המחשבתית שבמסגרתה בני אדם 

הפסיקו לחשוב על כדור הארץ כעל מרכז היקום (המודל הגיאוצנטרי) ואימצו במקום זה את המודל 

ההילוצנטרי לפיו השמש נמצאת במרכז, וכדור הארץ מסתובב סביבה. תארו במילים שלכם את התרומה 

של כל אחד מן האישים הבאים למהפכה הזו. השתדלו לכלול בתשובה שלכם ניסוחים (אבל ללא הוכחות) 

של הגדרות, משפטים, חוקי טבע וכד׳ שאנשים אילו הציעו. ציינו גם באילו תאריכים (מספיק לציין איזו 

מאה) חי כל אחד מן האישים הנ״ל. א. קופרניקוס, ב. גליליאו, ג. קפלר, ד. ניוטון.  

בהצלחה 

4

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים




