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תודות

   אשר הנחה אותי בכתיבת המאמר ולמהנדסים הבכירים)gan_adam@netvision.net.il( למתמטיקאי משה קליין
בתעשיה האווירית להם הצגתי את הגיאומטריה בשלבים הסופיים של פיתוחה.

מבוא

 המאמר מציג גיאומטריה חדשה המבוססת על ה"מרחב" שנוצר כאשר מעמידים מראה מול מראה. המושגים הגיאומטריים
 "נקודה", “קו", "מימד" ו"וקטור" מוגדרים מחדש באופן שונה מן התפיסה הגיאומטרית המקובלת, אך  במספרים גדולים
 אנו מראים כי "מרחב ההשתקפויות" מתקרב למרחב אוקלידי. האופי הבדיד של המרחב במספרים קטנים כמו גם אי ודאות

 מובנית בהגדרת האורך של וקטור עשויים להסביר מדוע הפיסיקאים נדרשים להשתמש במכניקת הקוונטים (קוונטום =
 מנה בדידה) לתיאור הפיסיקה ברמה החלקיקית ומנין נובע עקרון אי הודאות. מנגד התכנסות מרחב ההשתקפויות למרחב

אוקלידי במספרים גדולים מספקת את דרישות המרחב הפיסי ברמת המאקרו.
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חלק א': מימדי השתקפויות

ההשתקפות שלנו במראה מהווה שכפול פשוט של תמונת המרחב.

 אך כאשר אנו מציבים מראה מול מראה אנו מגלים מימד חדש ואינסופי. תמונת המרחב שבין המראות משוכפלת פעמים
אינספור. למימד מסוג זה נקרא "מימד השתקפויות". נשתמש בשני יצוגים שונים למימד זה:

א. יצוג ליניארי (כל עיגול מיצג השתקפות):

 

 ב. יצוג הכלה (כל עיגול מייצג השתקפות וגם כל השתקפות מכילה בתוכה השתקפויות נוספות כפי שאנו חווים בניסוי
במציאות):

הסימון "...” ביצוג ההכלה בא לציין שהתבנית המוצגת ממשיכה אינסוף פעמים.•
 יצוג ההכלה של מימד ההשתקפויות הינו למעשה ביטוי של "צורת מספר" בהתאם להגדרות "צורות המספר" על•

ידי משה קליין (ראה מקורות). 

נתאים למקור ולכל ההשתקפויות מספרים שלמים באופן הבא:

מקורהשתקפות
 ראי

המקור
 ראי ראי

המקור

......

השתקפויות בראי ב'השתקפויות בראי א'

המקור
 ראי ראי

0 1 2 3 4-1-2-3-4
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ביצוג הכלה:

מימד השתקפויות הוא מימד בדיד המיוצג על ידי קבוצת המספרים השלמים:

(... , -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...)

" במימד ההשתקפויות.נקודהנגדיר כל השתקפות כ"

 של נקודות.סופי יש מספר m ו- n: בין כל שתי נקודות שונות 1תוצאה 
 קיימת נקודה נוספת.לא n+1 ו- n: בין שתי נקודות עוקבות 2תוצאה 
: כל נקודה מוכלת בכל הנקודות הקטנות ממנה ומכילה את כל הנקודות הגדולות ממנה.3תוצאה 

 כאשר אנו מקרינים על גבי מסך תמונת וידיאו, שבה אנו מצלמים את אותו מסך עצמו, אנו מקבלים סוג נוסף של מימד
השתקפויות. להלן צילום לדוגמא:

 בניגוד למימד ההשתקפויות הנוצר מהעמדת מראה מול מראה, במימד זה אין צד שלילי ביחס למקור. כלומר, הוא ניתן
 ליצוג ביחס למקור על ידי המספרים הטיבעיים בלבד. לפיכך, נגדיר את מימד ההשתקפויות הנוצר מהעמדת מראה מול

". מימד השתקפויות טבעי" ואת מימד ההשתקפויות המודגם בתמונה האחרונה כ- "מימד השתקפויות שלםמראה כ- "

 ניתן לראות כי התמונה המוצגת בכל "השתקפות" נוספת של המסך ל"עומק" מימד ההשתקפויות הטבעי בהירה יותר
  של כל ההשתקפויותRGBמקודמתה. תופעה זו נובעת מכך שמצלמת הוידיאו סוכמת בכל השתקפות נתונה את ערכי ה-

-2-3-4-5 2
המקור

......

השתקפויות בראי ב'השתקפויות בראי א'

0

1-1 3 4 5
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  מקסימליים. כיוון שכל "השתקפות" היא בעצםRGBהמכילות אותה. האור שאנו חשים כאור "לבן" הינו בעל ערכי 
 "נקודה" במימד ההשתקפויות, תוצאות הניסוי ממחישות כיצד כל נקודה היא בעלת גודל פיסיקלי ממשי, מדיד ויחודי

בהתאמה למספר ההשתקפויות המכילות אותה. תוצאה זו מדגישה את ההיגיון שמאחורי ההגדרות הבאות:

":האנרגיה המוחלטת של הנקודה נקודה כלשהי, נגדיר את "nתהי 

E(n) = n 

". קו) כ"n, n+1, n+2, ... , m. נגדיר את סדרת הנקודות (m>n נקודה כלשהי כך ש- mתהי 

" תוגדר כסכום האנרגיות המוחלטות של כל הנקודות בקו:האנרגיה המוחלטת של הקו"

E(n, n+1, n+2, ... , m) =  n + (n+1) + (n+2) + ... + m

 ניתן להגדיר גם אנרגיות יחסיות לנקודות וקוים ביחס להשתקפות נתונה. כך לדוגמא האנרגיה היחסית של הקו הנ"ל ביחס
 היא:nלנקודה 

E(n-n, (n+1)-n , (n+2)-n , ... , m-n) = E(0, 1 , 2 , ... , k)|k = m-n =  1 + 2 + ... + k = k(k+1)/2 = (k2+k)/2

 " של הקו. נשים לב כי "אורך" של קו שווה למספראורך כ"k" ונגדיר את אנרגית האורך של הקונגדיר אנרגיה זו כ"
 הנקודות בקו פחות אחד ובכך דומה מאוד לתפיסת האורך האינטואיטיבית שלנו, שכן כאשר אנו מודדים אורך, הנקודה

הראשונה בקו היא נקודת האפס.

 נקבל:k>>1עבור 
E(n-n, (n+1)-n , (n+2)-n , ... , m-n) ≈ k2/2

| ונסכם את שתי המשוואות האחרונות:k בסימון kנסמן קו באורך 

E(|k) = (k2+k)/2

 נקבל:k>>1עבור 

E(|k) ≈ k2/2

 הדימיון המובהק בין הביטוי האחרון לנוסחת האנרגיה הקינטית בפיסיקה הקלאסית והתכנסות הביטוי ל"אורך" קו לנוסחה
ריבועית (כפי שנדרש ביחס פיתגוראי בין אורכים) מרמז על קשר אפשרי בין מימד ההשתקפויות למציאות הפיסית.

 נשים לב כי אנרגית האורך של קו מתקרבת לביטוי השווה לשטח של משולש ישר זוית ושווה שוקיים שאורך•
.kניצביו הוא 

k0
2/2

E(k)

k

    (62+6)/2

E(k)

k
6

k>>1

k0
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חלק ב': וקטורים שכובים ותפיסה מרחבית

  . וקטור שכוב, מימד שכוב ומהות האורתוגונליות:  1
:XY במישור הבה נתבונן בוקטור כלשהו

:Y בכיוון y1 ועוד וקטור בגודל X בכיוון  x1 בנוי מוקטור בגודל ניתן לראות כיצד הוקטור 

 לצורך הדיון, הבה נדמיין כי החיצים המציינים את הוקטור או את רכיביו הינם מוטות קשיחים שניתן להרים ולסובב
  ולשלוח אותו לחברנו בתוך אריזה גלילית,כרצוננו. אם מסיבה כלשהי היינו צריכים לארוז את הוקטור הדו-מימדי

  (כפי שרואים בציור הבא) ואז להכניסX , להשכיב את הרכיב האנכי על גבי ציר ה-x1היינו יכולים ליצור מפרק בנקודה 
  ושנקודה זו היא הנקודה נשים לב כי ה"מפרק" מורכב בנקודהאת שני הרכיבים לאריזה ה"חד מימדית”.
. היחידה שמשותפת לשני רכיבי הוקטור

 . הוצא את הוקטור מן האריזה והנחY וציר Xלמשלוח היינו יכולים לצרף הוראות הרכבה כדלהלן: סמן במישור נתון ציר 
 .X כך שתחילתו של החץ הראשון מונח בראשית הצירים והחיצים מופנים לכיוון החיובי של ציר ה-Xאותו על גבי ציר ה-

 . סמן על גבי מישורY ויצביע בכיוון החיובי של ציר ה-Xסובב את החץ השני באמצעות המפרק עד שיהיה ניצב לציר ה-
XY את הנקודה שבקצה החץ השני. נקודה זו מציינת את הוקטור  .

Y

Xx1

y1 (x1,y1)

(x1,y1)

Y

Xx1

y1 (x1,y1)

Y

Xx1

y1 (x1,y1)

Y

Xx1

y1 (x1,y1)
x1גליל y1

מפרק

(x1,y1)

(x1,y1)

(x1,0)
(x1,y1)

(x1,y1)
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 וקטורבאיור האחרון למעשה "השכבנו" את כל רכיבי הוקטור על גבי מימד יחיד, לכן הצגת וקטור בצורה זו תיקרא "
 ". ניתן להפוך וקטור בעל כל מספר טבעי של מימדים לוקטור שכובמימד שכוב" ולמימד עליו הוקטור שכוב נקרא "שכוב

על גבי מימד שכוב. בדוגמא התיחסנו לוקטור שכל רכיביו חיוביים. למשמעותם של רכיבים שליליים נתיחס בהמשך.

 הדוגמא האחרונה עשויה להיראות מעט מאולצת אך הלכה למעשה היא מייצגת רעיון המיושם בטכנולוגיה של ימינו.
 כיצד לדוגמא משדרים תמונה דו-מימדית ממסך אחד למסך אחר על גבי כבל בשידור דיגיטלי? שיטות קידוד המידע רבות
 ומגוונת אך בבסיסו של דבר מקודדים מידע דו-מימדי ומשדרים אותו כערוץ מידע חד מימדי. המידע מגיע ליעדו ושם

מרכיבים חזרה את המידע לדו-מימד בעזרת “הוראות הרכבה” במפענח הקולט.

 למעשה משכיבים על גבי מימד יחיד ומשדרים בימינו בכבל מיליוני מימדים כיוון שמשדרים על אותו כבל מאות ערוצים,
 מיליוני שיחות טלפון ותעבורת מידע באינטרנט. בטכנולוגיות המידע בימינו יש חופש תמרון נרחב למהנדסים בבחירת
 שיטת קידוד המידע הרב-מימדי על גבי הערוץ החד-מימדי. אולם על גבי מימד ההשתקפויות עקרון מתמטי פשוט ביותר

 . כךמערכת צירים אורתוגונלית מיצגת בבסיסו של דבר את מספר דרגות החופש של המערכתי ההבנה כינחה אותנו: 
  מיצגת את קיומם של שתי דרגות חופש. הדבר בא לידי ביטויY ביחס ל- X האורתוגונליות של XYלדוגמא, במישור 

ביכולת לשנות את כל אחד מרכיביו של וקטור במישור מבלי לשנות את הרכיב השני. 

  מייצגים מימדים מרחביים או פרמטרים אחרים. אפשר גם לייצג כמויות אפשריות של תפוזיםY ו- Xאין זה משנה אם 
  דרגות חופש, המערכת ניתנת ליצוג בצורה נוחה באמצעות מישור2ובננות הארוזים יחדיו כ"וקטורים". כל עוד קיימות 

עם צירים אורתוגונליים. את דרגות החופש של רכיבי הוקטור ניתן ליצג גם כאשר הוקטור שכוב:

תמונה דו-מימדית
נקלטת

תמונה דו-מימדית
משודרת

כבל חד-מימדי

Y

X
x1

y1

(x1,y1) (x1+∆x, y1)

x1+∆x

Y

Xx1

y1 (x1,y1)

(x1, y1+∆y)y1+∆y

x1 y1

+ ∆x  =

x1+∆x y1

x1 y1

+ ∆y  =

y1+∆yx1
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  . יצוג פשוט לוקטורים רב מימדיים:  2

  מימדים ויותר. אנו מוגבלים בתפיסה המרחבית שלנו4ליצוג השכוב של וקטור יש יתרון כאשר מדברים על וקטור בעל 
  מימדים או יותר באמצעות מערכת צירים אורתוגונלית. אך אין כלל בעיה4לתלת מימד. לא ניתן להמחיש וקטור בעל 

בעל חמישה "מימדים" או "דרגות חופש":להמחיש אותו כוקטור שכוב. הנה לדוגמא וקטור שכוב 

  . מהותה של התפיסה המרחבית:  3

 האם יתכן כי המציאות הפיסית כולה שכובה למעשה על גבי מימד יחיד? אם כן, מדוע איננו תופסים את המציאות כפי
שהיא? מהי התועלת של התפיסה מרחבית?

ניתן לקבל תשובה לשאלה האחרונה ברגע שמנסים להציג שני וקטורים שונים יחדיו:

איחוד שני הוקטורים השכובים מייצר את התוצאה הבאה:

 אפשר לראות כי קשה להפריד כך בין שני הוקטורים השכובים. אולם ניתן לפתח שיטות שונות שיאפשרו לבצע את
  ניתן פשוט לסמן את הנקודותY והחץ השני לציר ה-Xההפרדה. למשל, כיוון שאנו יודעים שהחץ הראשון משויך לציר ה-

  באמצעות ואת הנקודות בהן החיצים של הוקטור 1 מסתיימים באמצעות המספר בהן החיצים של הוקטור 
:2המספר 

 אמנם ניתן בהצגה האחרונה של שני הוקטורים להבחין ביניהם גם כאשר הם שכובים יחדיו, אך נשים לב לשתי תכונות
שאינן קיימות בהצגה מרחבית של אותם וקטורים: 

(x1,x2,x3,x4,x5)

x1 x2 x3 x4 x5

x1 y1

x2 y2

וגם
x1 y1x2 y2

(x1,y1)(x2,y2)

x1 y1x2 y2 1 12 2

Y

Xx1

y1 (x1,y1)

x2

y2

(x1,y1)

x1 y1

x2 y2

וגם
(x2,y2)
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 . לעומת זאת בהצגה1 מוכלות בתוך סדרת הנקודות של וקטור 2על גבי המימד השכוב כל הנקודות של וקטור .1
המרחבית יש לשני הוקטורים רק נקודה אחת משותפת.

 x מיוצג על ידי אותן נקודות המיצגות את רכיב ה-2 של וקטור yקיים תחום על גבי המימד השכוב שבו רכיב ה-.2
  ורק בראשית הציריםy ו-x. לעומת זאת, ביצוג מרחבי קיימת הפרדה ברורה בין נקודות של רכיבי 1של וקטור 

קיימת נקודה משותפת.

 יש להבין כי למרות התכונות המנוגדות שמתקבלות בין הצגה מרחבית להצגה שכובה של הוקטורים, אין כאן סתירה
 המימד השכוב הוא מימד של מידעבמהות, כיוון שהמימד השכוב רק מספק לנו מידע לגבי אורכם של רכיבי הוקטורים. 

 במימד השכוב אנו רואים כי כל המידע הדרוש לשם הפרדת הוקטורים מוכל, אךולא מימד מרחבי במובן המקובל. 
ההפרדה הלכה למעשה אינה מיוצגת.

 בעולמנו יש יתרון גדול למי שמסוגל לסנן ולמיין נתונים חשובים מתוך בליל הנתונים האדיר. ליכולת ההפרדה בין הנתונים
 אנו טוענים עתה כי עצם היכולתהשונים ולמיונם על פי קריטריונים יחסיים יש חשיבות מכרעת בתהליך העיבוד שלהם. 

 האם יתכן כילהפריד בין נתוניהם של וקטורים שכובים שונים ולמיין אותם היא המגדירה את תפיסת המרחב. 
המרחב הנפרס בתפיסתנו הינו התוצר של הפרדה יעילה של מיליוני וקטורים שכובים?

 . חישוב פשוט , נתון וקטור m≤10 וגם n≤10 , כך ש: m ו- nכתרגיל, נניח כי לכל צירוף של מספרים טבעיים 
  וקטורים אפשריים. כיצד ניתן להציג את כל הוקטורים האפשריים כנפרדים זה מזה תוך כדי שמירה100מראה כי ישנם 

 על יצוג יחסי הולם של רכיביהם? האפשרות, שהיא ככל הנראה הנוחה והיעילה ביותר, היא להציג כל וקטור כתא בטבלה
:10x10של 

(10,10)(10,1)10

9

8

7

6

5

4

3

2

(1,10)(1,1)1

109876543210

עצם הסידור של  הוקטורים בטבלה יוצר תפיסה מרחבית בתוך עולם שהוא בבסיסו מימד שכוב יחיד.

(n,m)
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  . רכיבי אפס בוקטור שכוב:  4

: מימדי 5הבה נתבונן בוקטור ה-

: x5 נקצר את הרכיב 

 עד שאורכו יהיה אפס:x5נמשיך לקצר את 

  עתה הוא רק ה"מפרק" שלו. מפרק זה יצג את נקודת ההתחלה של הרכיב כאשרx5אנו רואים כי מה שנותר מן הרכיב 
  כך גם הנקודה הראשונה של כל רכיב היא נקודת1 ולא כ- 0היה לו אורך. כפי שהנקודה הראשונה בסרגל מסומנת כ- 

 " של אותו רכיב. גם כאשר אין לרכיב מסוים אורך, נקודת היחוס שלו עדייןנקודת היחוסהאפס או במילים אחרות "
.קיימת. ניתן עתה לכתוב את הוקטור כך: 

 בהצגה מרחבית נקודת היחוס של כל רכיבי הוקטור זהה (למשל ראשית הצירים), אך בוקטור שכוב יש לכל רכיב
 נקודת יחוס שונה על גבי המימד השכוב. נקודת היחוס של כל רכיב בוקטור השכוב היא נקודת הסיום של הרכיב

הקודם (אם קיים רכיב קודם).

 לאפס:x3האם יתכן שלשני רכיבים של וקטור שכוב תהיה אותה נקודת יחוס? הבה נקצר את הרכיב 

x3 -התקצר לכדי נקודה בדומה ל x5 קודם, אך בנוסף נשים לב כי נקודת היחוס של x4 התאחדה עם נקודת היחוס של x3. 
.עתה ניתן לכתוב את הוקטור כך:  

נמשיך לצמצם רכיבים שונים לאפס ונבדוק כיצד זה יראה בהצגה השכובה:

 מן הדוגמא האחרונה ניתן להכליל על מנת להבין את משמעותם של רכיבי אפס בוקטורים שכובים עם כל מספר טבעי של
מימדים.

x1 x2 x3 x4 x5

(x1,x2,x3,x4,x5)

x1 x2 x3 x4 x5

x1 x2 x3 x4 x5

x1 x2 x3 x4 x5

(x1,x2,x3,x4,0)

(x1,x2,0,x4,0)

x1 x2
x3 & x4 & x5

= (x1, x2, 0 ,0 ,0)

x1
x2 & x3 & x4 & x5

= (x1, 0, 0 ,0 ,0)

x1 & x2 & x3 & x4 & x5

= (0, 0, 0 ,0 ,0)
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  . חיבור וקטורים שכובים:  5

אנו מכירים את המשמעות של חיבור וקטורים במרחב:

 . מחובר הלכה למעשה לנקודה האחרונה בראש החץ של וקטור כפי שרואים באיור בסיסו של הוקטור 
 . יצוג התוצאה כוקטור שכוב ברור מן הפירוטהתוצאה המומחשת באופן גרפי בצורה ברורה היא הוקטור

בסעיפים הקודמים:

 על מנת להבין כיצד מתבצע החיבור על גבי המימד השכוב יש לפרק כל וקטור לרכיביו וליצור את הוקטור
  כסכום של וקטורים בכיווני הצירים בלבד:

 כאשר רכיבי הוקטור שכובים, האורך של כל רכיב שווה למעשה לאורך של המקטע שהוא תופס על גבי המימד השכוב.
  של הוקטורx1 + x2אינם מסודרים ברצף זה אחר זה הסכום שלהם שווה לרכיב   x2 ו- x1מכאן ברור שגם אם הרכיבים 

. לכן:y. באופן דומה ניתן להסיק גם לגבי רכיבי ה-

את המסקנות הללו ניתן כמובן להכליל לחיבור של וקטורים שכובים עם כל מספר טבעי של מימדים.

(x1,y1) + (x2,y2) =

Y

X
x1

y1

x2

y2

Y

X
x1+ x2

y1+ y2

(x1+x2 , y1+y2) 

(x2,y2)(x1,y1)
(x1+x2 , y1+y2) 

x1+x2 y1+y2

(x1+x2 , y1+y2) 
Y

X
x1

y1

x2

y2

Y

X
x1+ x2

y1+ y2

(x1+x2 , y1+y2) 
Y

X
x1

y1

x2

y2

= =

x1 y1
x2 y2⇒ = (x1,y1) + (x2,y2) 

(x1+x2 , y1+y2) 

x1 y1 x2 y2 x1+x2 y1+y2=
⇒ (x1,y1) + (x2,y2) = (x1+x2, y1+y2)
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  . וקטור יחוס ורכיבים שליליים בוקטור שכוב:  6

 עד כה טיפלנו רק ביצוגם של וקטורים בעלי רכיבים חיוביים או אפס. למרות שניתן למצוא שיטות שונות ליצג גם רכיבים
 שליליים בוקטורים שכובים, אנו נתמקד כאן בפתרון העונה על הצרכים של מימד השתקפויות טבעי (המימד ה”משתקף”

במסך הטלויזיה- ראה בחלק א'). כזכור, במימד השתקפויות טבעי אין ערכים שליליים ביחס למקור.

 " (למשל אפס מעלות צלסיוס), כך נניח שגם למימדאפס יחסי" (אפס מעלות קלוין) ו"אפס מוחלטכפי שיש לטמפטורה "
 השכוב שנדון בו יש אפס מוחלט. ביחס לאפס המוחלט כל רכיב של כל וקטור יהיה בעל ערך חיובי או אפס. כל וקטור

 " לוקטורים אחרים או במילים אחרות כאפס יחסי.וקטור יחוסשראשיתו באפס המוחלט של המימד השכוב יכול לשמש כ"
 כפי שניתן לדבר על טפרטורה שלילית במעלות צלסיוס, כך ניתן לדבר על רכיבים שליליים ביחס לאפס היחסי המוגדר על

ידי וקטור יחוס. הרעיון מודגם באיור הבא:

 . מוגדר ביחס למערכת צירים שראשיתה מוגדרת באמצעות וקטור היחוס כפי שרואים באיור הנ"ל, וקטור 
 . בדוגמא הנ"ל רכיביו של מצביע היא ) הנקודה שעליה וקטור absoluteבמערכת הצירים המוחלטת (

  אינו יכול להיות קטן מ-x1 הינם חיוביים, אך ניתן להבין מן האיור כי גם אם רכיביו היו שליליים ערכו של וקטור 
 . כלומר הוקטור יכול לשאת ערכים שליליים ברכיביו כל עוד חיבור אינו יכול להיות קטן מ-y1 וערכו של 

. מקיים:  +הוקטורים 

 הם שליליים:נתבונן עתה בדוגמא שבה שני רכיביו של 

Yabs

Xabsx0

y0

(x0,y0)

xabs

yabs

מקור

Y

Xx1

y1 (x1,y1)

וקטור יחוס

וקטור

אפס יחסי

(x1,y1)(x0,y0)
(x1,y1)(xabs,yabs)

(x1,y1)
-(x0)-(y0)

(x1,y1)(x0,y0)x0+x1≥0  &  y0+y1≥0

Yabs

Xabsx0

y0

(x0,y0)

xabs

yabs

מקור

Y

X
x1

y1(x1,y1)

(x1,y1)
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  במערכת הינו היצוג של הוקטור  כוקטור שכוב? נשים לב כי הוקטור כיצד נייצג עתה את 
הצירים המוחלטת והוא מקיים:

(xabs , yabs) =  (x0 + x1 , y0 + y1)|x1<0 & y1<0 = (x0 - |x1| , y0 - |y1|)

 על גבי המימד השכוב פשוט על ידי הקטנת רכיביו של וקטור היחוס. לכן ניתן ליצג את וקטור 

 בהנחה כי איננו יודעים במדויק את ערכיו של וקטור היחוס יהא נח להגדיר את וקטור היחוס ביחס לאפס היחסי ולא ביחס
  תוך שאנו מודעים לכך כי האפס המוחלט מצוי בוקטור שערכו יצונו אם כך כ- לאפס המוחלט. ערכיו של 

  ואז יתקיים:

  לבדו אנו מציגים את חיבורו עם וקטור היחוס שלו. בחיבור מעין זה נוכללמעשה במקום להציג את הוקטור 
 לשמור על המשמעות המקורית של כיווני החיצים כמצביעים לכיוון החיובי של המימד השכוב גם כאשר יש לרכיבי

הוקטור עצמו ערכים שליליים.

 בכל מקרה שבו יש לפחות רכיב אחד שלילי בוקטור, יהא עלינו להציג את הוקטור יחד עם וקטור היחוס שלו. כך תראה
 : כאשר האפס היחסי נמצא ב- לדוגמא הצגה של וקטור

 למרות שבהצגה זו יש לרכיב אפס גודל שאינו אפס על פני המימד השכוב (כפי שרואים באיור הנ"ל), אין הדבר משנה את
 מתוך הבנת המשמעות של וקטור האפס כוקטור היחוס יש להחריג אותוניטרליות המספר אפס לפעולת החיבור. 

  לכלn = 0 + nולקבוע כי הוספת אפס לרכיב של וקטור היחוס כמו גם לרכיב של כל וקטור אחר אינה משנה דבר: 
  ניתן לעשות שימוש בוקטור שכל רכיביו אפס כיצוג לוקטור יחוס רק פעם אחת. כל וקטור נוסף שכל רכיביו.nמספר 

אפס מיצג נקודה ולא וקטור בעל אורכים.

 אם ערכיו של וקטור היחוס אינם ידועים ניתן לקבוע שרירותית וקטור יחוס בעל ערכים מלאכותיים בתנאי שידוע כי
האורכים של כל רכיביו קטנים מאלו וקטור היחוס האמיתי.

(x1,y1)(xabs,yabs)(x1,y1)

(x1,y1)

x0 y0וקטור היחוס

x0-|x1| y0-|y1|(xabs,yabs) =

(0, 0) (x0,y0)

0 -|x1| 0 -|y1|(0,0)+(x1,y1) =

(-x0,-y0)

(x1,y1)

(2,-3, 0, 3)(-4, -4, -4, -4)

0 + 2 0 - 3 0 0 + 3
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חלק ג': וקטורים במימד השתקפויות

 הבה נניח כי יש לנו את היכולת לסמן את המקור וקבוצות שונות של השתקפויות במימד ההשתקפויות ולהבדיל ביניהם.
 בצבע כחול ואת ההשתקפויותלדוגמא, במימד ההשתקפויות הבא הבה נסמן את המקור ואת ההשתקפויות 

 מסומנת כמשותפת לשתי הקבוצות כמו "מפרק" בוקטור שכוב.n בצבע אדום. נשים לב כי הנקודה 

ביצוג ליניארי:

  והעיגול האדום הפנימי ביותר מיצג את השתקפותnביצוג הכלה (כאשר העיגול הכחול הפנימי ביותר מיצג את השתקפות 
m:(

 במציאות נראה כי אין לנו את היכולת לשלוח את ידינו פנימה אל תוך מימד ההשתקפויות ולסמן את ההשתקפויות שלנו,
אך אנו בהחלט יכולים לצלם את מימד ההשתקפויות ואז לסמן את ההשתקפויות הנ"ל על גבי הצילום. 

 היא קו,נשים לב כי בהתאם להגדרת "קו" במימד ההשתקפויות, המקור וסדרת ההשתקפויות הכחולה
 היא קו אחר ושני הקוים הללו הינם תתי סדרות בקו המורכב משניהם:סדרת ההשתקפויות האדומה 

.

 . נגדיר את הקוים הכחול והאדוםלמעשה צירוף הקו הכחול והאדום הינו חלוקה פנימית של הקו
 . קו שיש לו  ונסמן זאת כך:" של הקו מימדים פנימייםכ"

". ניתן לראות כי וקטור במימד השתקפויות הינו למעשה סוג של וקטור שכוב.וקטורמימדים פנימיים יוגדר כ"

 " תוגדר כסכום אנרגיות האורך של הקוים המרכיבים אותו. במקרה המוצג האנרגיה של הוקטורהאנרגיה של הוקטור"
 : ו-היא סכום אנרגיות האורך של הקוים 

E[(0,1,2,3,...,n),(n,n+1,n+2,...,m)] = E(0,1,2,...,n) + E(0,1,2,3,...,m-n)|k1=n, k2=m-n =

= E(0,1,2,...,k1) + E(0,1,2,3,...,k2) = (1+ 2 + 3 +...+k1) + (1+ 2 + 3 +...+k2) = 

= k1(k1+1)/2 + k2(k2+1)/2 = (k1
2+k1)/2 + (k2

2+k2)/2

(1,2,3,...,n)
(n,n+1,n+2,...,m)

(0,1,2,...,n)

(1,2,3,...,n,n+1,n+2,n+3,...,m)

(0,1,2,3,...,m)
[(0,1,2,3,...,n),(n,n+1,n+2,...,m)]

...

המקור

השתקפויות בראי ב'השתקפויות בראי א'

... ...... ...-n n-m m-1 1

(0,1,2,3,...,m)

(0,1,2,3,...,n)(n,n+1,n+2,...,m)

המקור
 ראי ראי

... .........

0 1 2 3 n n+1n+2n+3 m

(n,n+1,n+2,...,m)
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כלומר:
E[|k1 , |k2] = (k1

2+k1)/2 + (k2
2+k2)/2

.k2ו-   k1 באמצעות אורכיו טור:מציין את הוקכאשר הסימון 
 

 נקבל:k2>>1 וגם k1>>1כאשר 
E[|k1 , |k2]  ≈ k1

2/2 + k2
2/2

ביצוג ההכלה של הוקטור נוכל עתה להפריד בין העיגולים הכחולים והאדומים וליצג אותם זה לצד זה:

 = [|k1 , |k2] = 

 נשתמש בסדר משמאל לימין כדי לציין שהקו מימין מוכל בתוך הקו משמאל ונמסגר את איברי הוקטור בתוך מלבן כדי
  (עם חשיבות לסדר) ללאmלציין שהם שייכים לאותו וקטור. כך נוכל לייצג וקטורים כצורות ספציפיות של המספר 

שימוש בצבעים שונים:
[|k1 , |k2] = 

 נשים לב שכאשר מחשבים את אנרגית האורך של הוקטור סדר האיברים אינו חשוב. כל מה שחשוב הוא מספר העיגולים
בכל איבר בוקטור.   

וקטור  נגדיר עתה " של קו"   אורך - שניתןכאורך      . ב      הוקטור אורך את נסמן הוקטור של האורך מאנרגית  .k0לייצר
   " הוקטור  אורך ל הנ ):בדוגמא מדוע      (   נסביר מייד הבאים השיויונים אי את יקיים

k0
2 +k0 ≤ [(k1

2+k1)/2 + (k2
2+k2)/2] < (k0+1) 

2 +(k0+1)

של                  נתון ערך לכל ההשתקפויות במימד קו להתאים ניתן שלא היא שיויונים אי באמצעות מוצג הוקטור שאורך  הסיבה
      . סכום.            כיצד רואים אנו הבא בגרף כלשהו ביניים בערך להסתכם עשוי הוקטור רכיבי של אורך אנרגיות סכום  אנרגיה

[|k1 , |k2 ]

[|k1 , |k2 ]

[(0,1,2,3,...,n),(n,n+1,n+2,...,m)]

... ... ......0 k1 k20 0k1m ...... ......

......0 k1 k20

[(0,1,2,3,...,n),(n,n+1,n+2,...,m)]
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הוקטור    של האורך באורך         אנרגיות קו לייצר מספיקה שאינה ביניים אנרגית האנרגיה    4מספק מן גדולה  אך
באורך     קו ליצור -3הדרושה כ.        נקבע הוקטור אורך זה במקרה .3לכן

  . מקבלים                 אנו נתון וקטור אורך לכל להתאים עשויים וקטורים של אורך אנרגיות של שלם טווח כי להבין ניתן  מכאן
ודאות  למעשה . אי האורך   באנרגית

:k2>>1וגם  k1>>1כאשר  נקבל 
k0

2/2 ≈ k1
2/2 + k2

2/2
⇕

k0
2 ≈ k1

2 + k2
2

בדיוק                עצמו הוקטור לאורך הוקטור של הפנימיים המימדים אורכי בין פיתגוראי לקשר התכנסות כאן רואים  אנו
. אוקלידי    במרחב שנדרש כפי

             " קו    "   של לאורך זהה משמעות השתקפויות מימד גבי על וקטור של לאורך אין וקטור של אורך שהגדרנו למרות כי  נעיר
 . ההשתקפויות  .  k0אין משמעות לקיומו של הקו במימד     ( רכיבי (   ההשתקפויות במימד נפרד כקו האחרונה הדוגמא  מן

'.    הוקטור ליצירת         הדרוש המידע כל ב בחלק שהצגנו השכובים הוקטורים לרכיבי זהה באופן  מתפקדים
         ' סידור        של התוצר רק היא שלנו המרחבית שהתפיסה יתכן ב בחלק שהוסבר וכפי ברכיביהם מצוי שכובים  וקטורים

        ,      . הנקודות     מספר את מייצג אינו וקטור של אורך השתקפויות במימד לקו בניגוד לכן עימם נושאים אלו שוקטורים  המידע
.( עקיף      (    באופן זאת וגם שלו האנרגיה את רק אלא בוקטור

  . נניח             פנימיים מימדים של טיבעי מספר כל בעל לוקטור האחרונים הפיתוחים את להכליל :mניתן כלשהו    טיבעי מספר

E[|k1 , |k2 , |k3 , ... , |km]  = (k1
2+k1)/2 + (k2

2+k2)/2 + (k3
2+k3)/2 + ... + (km

2+km)/2

:1כולם גדולים מאוד ביחס ל-  k1, k2, k3, ... , kmוכאשר 
 

E[|k1 , |k2 , |k3 , ... , |km]  ≈ k1
2/2 + k2

2/2 +  k3
2/2 + ... + km

2/2

:חיבור וקטורים

" בדומה להגדרתו במרחב אוקלידי:חיבור וקטורי ונגדיר "נסמן וקטור נוסף:

[|k1, |k2, |k3, ... , |km] + [|p1, |p2, |p3, ... , |pm] = [(|k1+|p1), (|k2+|p2), (|k3 +|p3), ... , (|km + |pm)]

הערה: ניתן גם לחבר בין וקטורים בעלי מספר מימדים שונה על ידי כתיבת ערכי אפס עבור מימדים שלא קיימים.•

[|p1, |p2 , |p3, ... , |pm]

k

E(k)

k

E(k)

+

5 3

[|2, |3]

[|k1 , |k2 ]
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החיבור הוקטורי על גבי מימד ההשתקפויות זהה לחיבור הוקטורי של וקטורים שכובים:

[|k1, |k2] + [|p1, |p2] =

= [(|k1+|p1), (|k2+|p2)] =

 . לפער זה ישp1 לתחילתו של הרכיב  k1 על גבי המימד השכוב בין סופו של הרכיב k2נשים לב כי קיים פער באורך 
k1 היא בקירוב  k1. נמחיש זאת באיור הבא. אנרגית האורך של הקו .k1 לקו  p1משמעות כפער אנרגיה בין הקו 

  והיא2/2
p1 היא בקירוב p1מיוצגת באיור על ידי המשולש התחתון משמאל. אנרגית האורך של הקו

  ומיוצגת על ידי המשולש2/2
 העליון. אך כאשר מחברים את רכיבי הוקטור על גבי מימד השתקפויות ההיגיון אומר כי עלינו למצוא נקודת יחוס

משותפת לכל הרכיבים מאותו סוג. בהתאם להגדרת אנרגית אורך של קו אנו מצפים כי:

E(|k1+|p1) ≈ (k1+p1)2/2 =  k1
2/2 + k1p1 +  p1

2/2

 ניתן לראות כי האנרגיה הצפויה שווה בדיוק לשטחים הכחולים באיור ואינה כוללת את האנרגיה המסומנת באדום.
 הינו רכיב שני בוקטור ועל כן  k2. אך k2 מוכלת בתוך כל נקודה בקו p1האנרגיה האדומה מקורה בכך שכל נקודה בקו 

 מציין אנרגיה מסוג אחר. עלינו להבין כי בחיבור וקטורי אנו מפרידים בין סוגי אנרגיה שונים. עצם הגדרת "וקטור" על
 גבי מימד השתקפויות מקורו במיון האנרגיה לסוגים שונים. בחישוב האנרגיה של נקודות שהוגדרו כמשויכות לאנרגיה

"כחולה" נתעלם מכל האנרגיה ה"אדומה" שהן מכילות.

 את המסקנות הללו ניתן כמובן להכליל על מנת להסביר כיצד הגדרות אנרגית הוקטור נשמרות בעת חיבור וקטורים עבור
כל רכיבי הוקטור.

k1 k2 p1 p2

k1 + p1 k2 + p2

k2p1

k1p1k1
2/2

p1
2/2

(k1+p1)2/2
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חלק ד': מרחבי השתקפויות

" כקבוצת כל הוקטורים שניתן לסמן על גבי מימד השתקפויות נתון.מרחב השתקפויותנגדיר "

 מימד השתקפויות טבעי וכן וקטורים על גבי מימד השתקפויות טבעי עושים שימוש אך ורק במספרים טבעיים. כיוון
 שקבוצת המספרים הטבעיים עצמה אינה מוגדרת כ"שדה" מרחב השתקפויות אינו יכול להיות מוגדר כ"מרחב וקטורי”. אך

מבחינה מעשית:

 א. אם משתמשים בוקטור ייחוס גדול מאוד ביחס לשאר הוקטורים אזי שקבוצת המספרים הטבעיים מורחבת לקבוצת
המספרים השלמים (ניתן להשתמש במספרים שליליים ביחס לנקודת הייחוס המוגדרת על ידי וקטור הייחוס).

 ב. אם רכיבי הוקטורים הינם קוים בעלי מספר גדול מאוד של נקודות, אזי שניתן להגדיר לצרכים מעשיים יחידות אורך
 ואנרגיה המכילות מספר גדול מאוד של נקודות בתוכן. מכאן נובע שניתן לדבר על חלוקה של יחידות אלו. כל עוד

 הרזולוציה של החלוקה אינה מתקרבת לרזולוציה של מימד ההשתקפויות עצמו, אין הבדל מעשי בין שימוש בקבוצת
המספרים השלמים לבין שימוש בקבוצת המספרים הממשיים.

 כיוון שקבוצת המספרים הממשיים כן מוגדרת כשדה ניתן עתה לבדוק האם מרחב השתקפות יכול להתקרב למרחב וקטורי.
בתנאים הנ"ל הוא אכן מקיים את כל הדרישות:

. סגירות לחיבור מתקיימת כל עוד לא מתקרבים למקור.1

. חוק החילוף לוקטורים מתקיים.2

. חוק הקיבוץ לוקטורים מתקיים.3

. קיים איבר אפס.4

. סגירות לכפל בסקלר ממשי כל עוד לא מגיעים לאפס המוחלט.5

) לכפל בוקטור.1. אדישות איבר היחידה (המספר 6

. חוק הקיבוץ לכפל בסקלר מתקיים.7

. חוק הפילוג לכפל בסקלר מתקיים.8

אם כך, מרחב השתקפויות מתקרב למרחב וקטורי. עתה נבדוק האם ניתן גם לקרב מרחב השתקפויות למרחב אוקלידי:

. ראינו כי הגדרת האורך של וקטור מתקרבת במספרים גדולים כנדרש למשפט פיתגורס.1

 . ניתן להראות (טרם הראינו זאת במאמר זה) שהיחס בין מספר האפשרויות לייצר וקטורים דו-מימדיים שאורכם קטן2
   גדול יותר. מכאן ניתן להגדיר את מושגי המעגל והזוויתr ככל ש- πr2 כלשהו הולך ומתקרב לשטח המעגל rממספר טבעי 

בהתאם לנדרש במרחב אוקלידי.

מסקנה:

מרחב השתקפויות מתקרב למרחב אוקלידי תחת התנאים הבאים:

א. כאשר משתמשים בוקטור ייחוס גדול מאוד.



19

ב. כאשר חיבור של וקטורים נוספים לוקטור הייחוס אינו מקרב אותנו למקור באופן משמעותי.

ג. כאשר עושים שימוש ביחידות המכילות מספר נקודות גדול מאוד בכל יחידה.

ד. כאשר כל הגדלים שעושים בהם שימוש מכילים מספר גדול מאוד של נקודות.

 כפי שראינו יש למרחבי השתקפויות תכונות גיאומטריות שונות הנוגדות לחלוטין את התפיסה שהיתה מקובלת עד כה:
 אופיָם הבדיד, הגדרת הנקודה, הקו, המימדים, הוקטורים, אורך קו ואורך וקטור. מרחבי השתקפויות מציעים תיקון
 למטריקה האוקלידית, מאפשרים את קיומם של וקטורים בעלי מספר מימדים שונה באותו מרחב ואי ודאות מסוימת
 המובנית בהגדרת האורך של הוקטור. הם עשויים לשמש כתשתית להבנה מעמיקה יותר של המציאות הפיסית, לסייע

באיחוד תורת היחסות ומכניקת הקוונטים ובתיקון חוקי הפיסיקה היסודיים ברזולוציות הגבוהות. 

 למרחבי השתקפויות יש תכונות רבות, יחודיות וככל הנראה גם מעשיות שרק התחלנו לחקור. נראה כי יש קשר הדוק בין
 מספר הוקטורים האפשריים בתתי מרחב מוגדרים לבין מספר החלוקות האפשריות של מספרים טבעיים ו"צורות המספר"

 מספר האפשרויות ליצור וקטורים בתת מרחב נתון מגדיר למעשה את מספרהטבעי, כפי שפותחו על ידי משה קליין. 
המצבים האפשריים במרחב ועשוי להתקשר בהמשך להגדרות התכונות הבסיסיות של החלקיקים היסודיים בטבע.

מקורות:

.2013,  צורות המספרמשה קליין-


