
                                                                                 

  

              

  22דצמבר  3שבת         22/7המעגל    חוט לראות את                    רמי ðיר

  59חשמוðאים ה

  אביב-תל

אירציוðאלי =  π ואים שהכיחומיש  בין הקף המעגל לקוטרוהמכוðה פאי,  ,היחס
 ðותן תחושה של עוצמהוהוא ייחודי ומעליוðותו ðבדל איזה מספר אין סופי  ,כלומר
מובן כי מדידת ערכו . מעצם זיהוי מיקומו בðקודת חיתוך על רצף קו המספרים כאילו

ðופלת  אבתקווה של π עםתבצע באמצעות מכפלות תשל אורך ðבחר האירציוðלי 
 שווים י חוטהרציוðאלית ðמדדת מסכום ספירה של קטעילהבדיל, העוצמה ו טעות.

   .בעובי אפס

 לדוגמא, רציוðאלי  ,3 =פאי -ו זו סומן באות יווðיתיאירציוðאלי  π :כדי שלא ðתבלבל
 ðופלת טעות אכדי לוודא של – מה שלא יהיה. 'פאי'יסומן ו )חסום(משושה יחושב ב

 יםלקח( שווים י חוטקטעיספירת סכום שתאפשר רציוðאלית לבðות רשת חוט צריך 
-עלורשת ה יחוט ביןשðבðה היקפו של ריבוע  עלשווים כל חלק שווה שביעית רדיוס) 

 .על חלקיו השווים המעגלחוט לראות את  גבי חוט,-, חוט עלזו ליתארציוð ספירה ךסמ
  חוטי הרשת. גבי-על ðספרתלא  תחיתוך אירציוðאליðקודת כלומר, 

 ,22/7לי אגם הוא רציוð –מעגל החוסם משושה פאי של המעגל מגלה כי חוט ראיית 
 בðייה מתקייתמלי בו ארציוðכדי לחשב יחס זה, חובה למצוא מבðה של תרבוע ו

ספור כמות של חלקים שווים אפשר לתש ליתאים רציוðחוטרשת  לשגיאומטרית 
המעגל החוסם קף יה לי שלארכו הרציוðאחוט  אתספירה שתגדיר במספר  ,כלומר

כושר  לא לכל אחד יש .שווה לשטח העיגול ביðיהםמכפלה , כאשר רבע קוטרו חוט ואת
ðקודת  זמןתרבוע הרציוðאלי לא מהשלוודא  יש ,ןכל .המעגלחוט שכלי לראות את 

שם בתחום -אי ותחשב את האירציוðאלייחייב תמכזו  של מיקומה אלא אם πחיתוך 
 מקדש שבðה הבהיר שבתכðית  ,. שלמה המלךולא על גבי חוט ההיקף העיגולשטח 
אחת לאחת למצוא חשבון שימים ידעו  באותם הוא קרא לו חוט.וקף של מעגל ימדד ה

  .ליאמיטיסיððיית רשת אלטרðטיבית בחשבון איðפבב ולא חיפשו עוצמה אירציוðאלית

הטðגðס  חוט ומצאתי כי αשייך לזווית  1/2הטðגðס = חוט בתרבוע שבðיתי מצאתי כי 

חלקים  ð-7חתך ל הרדיוס ,טðגðסחוט הת קטעי בספירלכן,  .2αשייך לזווית  4/3= 
קף יðתוðים ומתברר כי על חוט ההחשבון מוליך . 11-וצלע הריבוע ðחתכת ל שווים

ובהמשך החשבון מתברר כי על חוט הרדיוס   6×22=  132  המעגל ðיתן לספור אצבעות
מעגל החוסם חוט מתברר כי פאי של זו ספירה על סמך  ,אזו. ð21יתן לספור אצבעות 

רואים בðיית מסד של מראה כי בתרבוע  OJT  =3:4:5המשולש  .22/7: הוא משושה
 )ועוד( גלעמהחוט חלקים שווים את  11 -ול 12 -המחלקת לרציוðאלית רשת חוט 

גבי -חלקים שווים עלפור סיודעים לואם אðחðו  .7 -ס מתחלק להרדיו חוט אמðםו

    .π=  22/7: אמת ðכתוברשת החוט 

  .הֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהיֶ  = שðים על חוט הזמןו שבתות עם אמת זו ðספור
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