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סימונים
נקודה )(точка ,point
רושמים באות לטינית גדולה ,לדוגמה .P... ,B ,A
ישר )( прямая ,straight line
רושמים באות לטינית קטנה ,לדוגמה .l, g
מישור ).(плоскость ,plane

רושמים באות יוונית גדולה ,לדוגמה . ∆, Γ
לוּח ֶה ֵטלִים )(плоскоть проекций, plane of projection

רושמים באות היוונית  πעם ציון למטה כדלקמן:
 - π 1לוח אופקי )(horizontal
 - π 2לוח אנכי ,חזיתי )(vertical , frontal
 - π 3לוח אנכי צדדי )(side elevation

ֶהטֵל ,היטל ) (проекция ,projectionשל עצם על הלוח π 1
רושמים בתג ,' ,או בצין למטה  ,1לדוגמה  P ′, l ′או . P1 ,l1

ֶהטֵל ,היטל ) (проекция ,projectionשל עצם על הלוח π 2
רושמים בתגיים ," ,או בצין למטה  ,2לדוגמה  P ′′, l ′′או . P2 ,l 2

היטל ) (проекция ,projectionשל עצם על הלוח π 3
רושמים בשלושה תגים ,''' ,או בצין למטה  ,3לדוגמה  P ′′′, l ′′′או . P3 ,l3

מספר מונחים
ֳה ָטלָה ֶמ ְר ָכזִית )(central projection, perspective
מתאימה לצורה בה אנחנו רואים את העולם.
ֳה ָטלָה ְב ַמ ְקבִילים )(parallel projection
כאשר מרכז ההטלה מתרחק לאין-סוף קַרנֵי ההטלה הופכות למקבילות.
ֳח ָת ְך )(сецение, section
חִתו ְך )(intersection
ַמ ְקבִיל )(parallel
מראה ברביע הראשון )(First angle view

מקובל בתקנים הצמודים ל ISO-וביניהם התקן הישראלי ,ל"י .חובה בקורס  034004כדי לציין
שסרטוט מסוים בוצע ברביע הראשון משתמשים בסימון
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או

מראה ברביע השלישי )(Third angle view

מקובל בתקן האמריקני  ,ANSIאין להשתמש בו בקורס 034004
שטָח )(surface
ִמ ְ
ִע ְקבָה )(след, trace

העקבה של הישר  lעל לוח ההיטלים  π iהיא הנקודה בהּ הישר  lדוקר את הלוח  . π iהעקבה של
המישור ∆ על לוח היטלים  π iהיא הישר שלפיוּ המישור ∆ חותך את הלוח . π i
ֶרבִי ַע )(квадрант, quadrant
שני לוחות ההי ֵטלִים π 1 ,ו , π 2 -מחלקים את המרחב לארבעה רביעים.
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פרק  – 1מבוא ,שיטות הטלה
מבוא ,שיטות הטלה – הטלה מרכזית ,הטלה במקבילים ,הטלה ניצבת .למה בסרטוט מכונות משתמשים בהטלה
ניצבת ולא בהטלה מרכזית .מתי רואים זווית ישרה כזווית ישרה .התרשים בשני לוחות של .Monge

מבוא
אנחנו חיים בעולם תלת-ממדי אך כאשר רוצים לתאר אותו בציור או בתצלום אנחנו עושים את זה בדפים
דו-ממדיים .הבעיה של הגיאומטריה התֵאוּרִית היא לתאר את המציאות התלת-ממדית על דף דו-ממדי כך
שאפשר יהיה לשחזר במדויק את הצורה ,את המידות ,את הזוויות ואת יחסי הגומלין בין העצמים השונים
ופרטיהם ,כגון חיתוכים וחדירות .בסרטוט בהנדסת מכונות משתמשים בפתרונות של הגיאומטריה
התיאורית כאשר מוסיפים עוד בעיה :לסרטט כך שניתן יהיה לייצר את החלק המסורטט ,ולייצר אותו
בדיוק המתאים לתפקיד החלק .הסרטוט להנדסת מכונות כפוף לתקנים .בפרק הזה נלמד איך רואים באמת
את העולם ולמה ההטלה האמיתית היחידה אינה מתאימה לסרטוט בהנדסת מכונות .לכן יש להשתמש
בהפשטה ) (abstractionשל המציאות ולסרטט לפי מוסכמות ) (conventionsשיש ללמוד.
כאן המקום לציין שגם התצוגה של תוכנות תיב"מ Vקרויות  3Dהיא דו-ממדית מאחר שהיא שטוחה כמו
הצג עליו היא מופיעה .הראיה התלת-ממדית האמיתית מבוססת על שתי תמונות דו-ממדיות ,כאשר כל
אחת מעיננו רואה רק תמונה אחת והשחזור של העצם התלת-ממדי קורא במוח .קיימות שיטות ליצירת
תמונות תלת-ממדיות )גלופות =  ,anaglyphsתמונות מְקוטָבות =  polarizedאו שיטת  (Imaxאבל הן
אינן שייכות לקורס הזה ואינן נכללות בתוכנות התיב"מ הרגילות.

הטלה מרכזית )(центральня проекция, central projection
על מנת להבין איך פותרים את הבעיה של הגיאומטריה התיאורית כדאי קודם להבין איך אנחנו רואים את
העולם .באיור  ABCD 1.1הוא העצם האמיתי .העדשה של העין או של המצלמה מסומנת בLens-
והרשתית של העין ב .Retina-אם התמונה מצולמת במצלמה רגילה ,במקום הרשתית יהיה סרט ,ואם
המצלמה היא דיגיטלית ,יהיה שם מערך של אלמנטים  .CCDקרני האור הבאים מהעצם ABCD
מרוכזים בעדשה ומיי ְצרִים על הרשתית תמונה כדלקמן:
 התמונה של הנקודה  Aהיא , A0-

התמונה של הנקודה  Bהיא , B0
התמונה של הנקודה  Cהיא , C 0
התמונה של הנקודה  Dהיא . D0
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איור  – 1.1איך רואים את העולם
רואים שבמישור הרשתית מקבלים תמונה מישורית והפוכה של העצם .נוח לנו להתייחס למישור סימטרי
לרשתית ביחס לעדשה מאחר ששם התמונה מופיעה לא הפוכה ,אלא כמו  A′B ′C ′D ′באיור  .1.1נקרא
למישור הזה מישור התמונה )באיור .(Image plane
מאחר שכל קרני ההטלה עוברות דרך נקודה אחת )מרכז העדשה( קוראים להטלה שתיארנו הטלה
ֶמ ְרכֳזית ,באנגלית  .Central projectionמשתמשים בלועזית גם במונח ֶפ ְר ְספֶקטִיבָה.
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איור  – 1.2הטלה מרכזית ,פרספקטיבה עם שתי נקודות מגוז
באיור  1.2דוגמה של קוביה כפי שהיא מופיעה לעיננו ,ז"א בהטלה מרכזית .הצלעות האנכיות מקבילות
למישור התמונה ולכן הן מוטלות כמקבילות .הצלעות האופקיות אינן מקבילות למישור התמונה ולכן אינן
מוטלות כמקביליות אלא כישרים הנחתכים בנקודות הנקראות נקודות-מָגוֹז ,באנגלית vanishing
 ,pointsוברוסית  .точка схода,תלוי במיקום הצופה )או המצלמה( ביחס לעצם ,מקבלים פרספקטיבה
עם נקודת מגוז אחת ,שתי נקודות מגוז או שלוש.
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איור  – 1.3המשמעות הכפולה של ההטלה המרכזית
העובדה שישרים שהם מקבילים אינם מוטלים כמקבילים בתמונה מסבכת את הסרטוט .קיימות עוד
תכונות של ההטלה המרכזית המקשות הסרטוט או קריאתו .כך ,באיור ) 1.1שכותרתו "איך רואים את
העולם" ,עמוד  (2הקטעים  A Dו B C -שווים אך ההיטלים שלהם A′ D ′ ,ו B ′C ′ -אינם שווים .ככול
שעצם רחוק יותר ממרכז ההטלה הוא נראה יותר קטן במישור התמונה .באיור  1.3רואים היבט אחר של
התכונה הזאת :כל הקטעים שקצותיהם על ַק ְרנֵי ההטלה  OCו OD -נראים באותו גודל במישור
התמונה.
ההטלה המרכזית איננה שומרת את היחס של קטעים של אותו הישר .כך ,בדוגמה באיור  1.4רואים ש-

AM A′M ′
≠
AB
A′B ′
ההטלה המרכזית כן שומרת את היחס של שני יחסים של הקטעים המוגדרים ע"י ארבע נקודות ,מה
שנקרא היחס הכפול ,באנגלית  .cross ratioלא נְ ַפתֵח כאן את הנושא ,אך יש לו חשיבות בגיאומטריה
מתקדמת.

4

מבוא לגיאומטריה תיאורית – פרק  – 1מבוא ,שיטוט הטלה

איור  – 1.4אי-שמירת היַחַס הפשוט
את התכונות של ההטלה המרכזית ניתן לסכם כדלקמן:
 -1היטל של נקודה הוא נקודה;
 -2היטל של קו ישר שאינו עובר דרך מרכז ההטלה הוא קו ישר;
 -3קווים מקבילים למישור התמונה )לוח היטלים( מוטלים כקווים מקבילים;
 -4היחס הפשוט של שלוש נקודות הנמצאות על אותו הישר ) (collinearלא נשמר;
 -5היחס הכפול של ארבע נקודות הנמצאות על אותו הישר נשמר;
 -6השחזור של העצם התלת-ממדי אינו תמיד חד-ערכי.
 -7מההיטל לא ניתן למצוא באופן מידי את המידות של העצם התלת-ממדי אלא יש צורך
בחישובים.
בגלל כל החסרונות הנ"ל בסרטוט להנדסת מכונות איננו משתמשים בהטלה המרכזית למרות שהיא
מתאימה למציאות .כן משתמשים בהטלה המרכזית אדריכלים וציירים .דוגמה של אתר אינטרנט המטפל
בהטלה המרכזית היא .http://www.olejarz.com/arted/perspective/pdf
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ֲה ָטלָה ְב ַמקְבילִים
כדי לתקן את החסרונות של ההטלה המרכזית ניתֵן למרכז ההטלה להתרחק לאין-סוף .אזי קרני ההטלה
הופכות למקבילות .התכונה הראשונה שמקבלים היא :אם מישור העצם מקביל למישור התמונה ,אזי
זוויות ואורכי קטעים נראים )מוטלים( בגודל האמיתי .לדוגמה ,באיור :1.5
A′B ′ = AB
B ′C ′ = BC
C ′A′ = C A
∠B ′A′C ′ = ∠BAC
∠C ′B ′A′ = ∠CBA
∠A′C ′B ′ = ∠ACB

איור ֲ – 1.5ה ָטלָה ְב ַמ ְקבִילִים – המקרה בו מישור העצם ומישור התמונה מקבילים
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איור  – 1.6שמירת היחס הפשוט
באיור  1.6הנקודות  P0עד  P7מוטלות במקבילים על הציר האופקי  Oxוההיטלים שלהן הם הנקודות
′
′
 P0עד  . P7הנקודות  P1עד  P6מחלקות את הקטע  P0 P7לשבעה תת-קטעים שווים .גם הנקודות
′
′
′
 P1עד  P6מחלקות את הקטע  P0′P7לשבעה תת-קטעים שווים .כדי להוכיח את הטענה הזאת מספיק

להעביר את הישר  P0 Q7מקביל לציר האופקי  . Oxאזי ,לפי משפט תלס )(Thales

P0 Q1
P0 Q 7

=

P0 P1
P0 P 7

′ ′
′
′
′ ′
בנינו את  P0 Q 1מקביל ל P0 P1 -ואת  P0 P0מקביל ל . Q1 P1 -אזי  P0 Q 1 = P 0 P1ו-
′ ′
 . P0 Q 7 = P 0 P7אם נציב את התוצאה הזאת ליחס שלמעלה נקבל

′
P0 P1′
′ ′
P0 P 7

=

P0 P 1
P0 P 7

ה ַה ְכ ָללָה לשאר הנקודות מידית ואנחנו מסיקים שההטלה במקבילים שומרת את היחס הפשוט .במיוחד,
אם הנקודה  Mנמצאת באמצע הקטע  , ABההיטל )התמונה( שלה , M ′ ,יהיה באמצע ההיטל . A′B ′
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איור  – 1.7הטלה במקבילים של פִּי ָרמִידָה
כדוגמה של השיטה ,באיור  1.7רואים הטלה במקבילים של פִּי ָרמִידָה.
את התכונות של ההטלה במקבילים ניתן לסכם כדלקמן:
 – 1קטעים וזוויות של צורות הנמצאות במישור המקביל למישור התמונה )לוח ההיטלים(
מוטלים )נראים( בגודל האמיתי;
 – 2ההיטלים של קווים מקבילים הם קווים מקבילים;

 – 3אם הנקודות  B ,Aו C-נמצאות על אותו ישר ,וההיטלים שלהם הם  , C ′, B ′, A′אזי

AB A′B ′
=
AC A′C ′
משתמשים בהטלה במקבילים בסוגים מסוימים של אכסונומטריה ) ,(axonometryלדוגמה בקטלוגים של
חלקים ובאיורים של ספרי לימוד.
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הטלה ניצבת )(прямоуголъная проекция, orthographic projection
נוסיף עכשיו עוד תנאי ,דהינו שקרני ההטלה תהינה ניצבות למישור התמונה .לדוגמה ,באיור 1.8
הנקודות  A′B ′C ′התקבלו מהנקודות

 A, B, Cדרך הטלה ניצבת .בלועזית קוראים להטלה הזאת

.orthographic

איור  – 1.8הטלה ניצבת
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איור  – 1.9הטלה ניצבת של פירמידה
אולי יותר קל לפרש את ההיטל שבאיור  1.9מאשר זה שבאיור  .1.7ההטלה הניצבת יורשת את כל
התכונות של ההטלה במקבילים .מְקבלים גם תכונה חדשה וחשובה :אם ורק אם צלע של זווית ישרה

מקבילה לאחד מלוחות ההטלה ,הזווית מוטלת כישרה באותו הלוח )ראה איור .(1.10בפרק על
אכסונומטריה נראה מקרים בהם זווית ישרה מוטלת כזווית של  60 oאו . 120 o
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איור  – 1.10מתי זווית ישרה מוטלת כזווית ישרה

שיטת MONGE
הראיון של ) Mongeקוראים מונג'( הוא השימוש בשני לוחות היטלים הניצבים זה לזה כמו באיור
 ,1.11חלק  .1כך ,הלוח  π 1אופקי והלוח  π 2מאונך .בחלק  2של אותו האיור רואים איך מיצגים נקודה
בעזרת ההיטלים שלה על שני הלוחות הנ"ל .בעזרת קרן הטלה הניצבת ללוח ) π 1קו באדום( מקבלים את
ההיטל האופקי  , P ′ובעזרת קרן הטלה הניצבת למישור ) π 2גם כן קו אדום( מקבלים את ההיטל החזותי
 . P ′′הקווים המרוסקים ובעלי הצבע הכחול מקבילים לקרני ההטלה האדומות .הקווים האדומים והקווים
הכחולים נמצאים במישור הניצב לשני לוחות ההטלה.
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איור  – 1.11שיטת Monge
בהמשך פותחים את הזווית שבין הלוחות  π 1ו) π 2 -חלק  3של האיור  (1.11עד שהלוח  π 2יושבת
במישור הלוח  , π 1ז"א עד ששני הלוחות נמצאים במישור הדף עליו אנחנו מסרטטים .כך מקבלים את
התרשים שבחלק  4של האיור  .1.11רואים שהקווים המרוסקים ובעלי הצבע הכחול הופכים לישר אחד
המחבר את שני ההיטלים של הנקודה  . Pלקו הזה קוראים קו צמד .לחיתוך של שני לוחות ההיטלים
קוראים קו האדמה )באיור  .(ground lineמתוך בנייה קו הצמד מאונך לקו האדמה .לסרטוט שקיבלנו
נקרא בהמשך תרשים ,בצרפתית  , épureוברוסית .эпюр

התרשים שבחלק  4של האיור  1.11מגדיר באופן חד-משמעי את הנקודה  . Pנניח שמערכת
הקואורדינטות היא זו שבאיור  1.12ושהקואורדינטות של הנקודה  Pהן  . x0 , y 0 , z 0אזי המידע על
אותן הקואורדינטות נמצא באמת בתרשים כפי שניתן לראות באיור .1.13
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איור  – 1.12מערכת קואורדינטות במרחב תלת-ממדי

איור  – 1.13הקואורדינטות של הנקודה  Pבתרשים של מונג'
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הערות היסטוריות
התֵאו ְריָה של הפרספקטיבה )ההטלה המרכזית( פותחה בזמן ה ֵרנֵ ַסנְס

) .(Renaissanceההיסגים

הראשונים הן של האיטלקי ) ,Filipo Brunelleschi (1337-1446הספר הראשון נכתב ע"י איטלקי
אחר Leone Battista Alberti (1404-1472) ,וספר מתמטי נכתב ע"י איטלקי שלישי ,הצייר Piero
) .della Francesca (1410-1492גם ) Leonardo da Vinci (1452-1519כתב ספר ,אך הוא אבד.
הצייר הגרמני ) ,Albrecht Dürer (1471-1528ידוע גם בשביל ספר של פתרונות גיאומטריים בעזרת
סרגל ומחוגה ,תרם הרבה לפיתוח התיאוריה.
הגיאומטריה התיאורית ) (начерталъная геометрия, descriptive geometryהיא ההמצאה של
הצרפתי  .(1746-1818) Gaspard Mongeמונז' פיתח את השיטה שלו לצורכי הצבא ובמיוחד לצורכי
תכן המבצרים .לכן השיטה נחשבה לסוד צבאי ולאורך תקופה מסוימת אסור היה לפרסם אותה .מונג'
תרם הרבה למתמטיקה והשתתף בפעילויות מדעיות מגוונות בזמן המפכה הצרפתית ובזמנו של נפוליון
).(Napoleon

דוגמאות
דוגמה ) 1מבחינת סוף סמסטר מועד ג' 12 ,בנובמבר (2006
באיור  1נתונים:

-

היטל נגדי )ז"א על  ( π 2של ריבוע ,ABCD

-

היטל אופקי )ז"א על  ( π 1של הנקודה .A

דרוש:

 – 1.1לסרטט את ההיטל האופקי )ז"א על  ( π 1של הריבוע ,ABCD
 – 1.2לסרטט על הלוח  π 4את הריבוע  ABCDבגודל אמיתי.
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מבוא לגיאומטריה תיאורית – פרק  - 2הנקודה

פרק  – 2הנקודה
)(тоцка, The point
הנקודה היא האלמנט הפשוט ביותר של הגיאומטריה התיאורית ושל הסרטוט .בספר הראשון של ֶאוְ ְקלִידֶס
) ,Euclidיווני ,חי במאה השלישית לפני הספירה( ההגדרה הראשונה היא "הנקודה זה מה שאין לה
חלק" .אולי היום עדיף להגיד "הנקודה זה מה שאין לה ממדים".
כל ההיטלים של נקודה הם נקודות .מיקום ההיטלים תלוי במיקום הנקודה ביחס ללוחות ההיטלים .שני
הלוחות  π 1ו π 2 -מחלקים את המרחב לארבע אזורים שכל אחד מהם נקרא ָרבִי ַע ,באנגלית
 ,quadrantוברוסית  .квадрантבאיור  2.1ניתן לראות את חלוקת המרחב לארבעה רביעים .הרביעים
ממוספרים בכיוון הטריגונומטרי החיובי.

איור  – 2.1חלוקת המרחב לארבעה רביעים ע"י הלוחות  π 1וπ 2 -
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איור  - 2.2נקודה ברביע הראשון
באיור  2.2רואים נקודה  Pהנמצאת ברביע הראשון .לאחר פתיחת הזווית הישרה שבין הלוחות מקבלים
את התרשים שבצד הימני של האיור .ההיטל האופקי , P ′ ,נמצא בחלק התחתון וההיטל החזותי, P ′′ ,
בחלק העליון של התרשים.
באיור  2.3הנקודה  Pנמצאת ברביע השני .שני ההיטלים P ′ ,ו , P ′′ -מופיעים באותו החלק של
התרשים ,דהיינו מעל קו האדמה.
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איור  – 2.3נקודה ברבי ַע השני
באיור  2.4הנקודה  Pנמצאת ברביע השלישי .בתרשים שבצד הימני ההיטל האופקי , P ′ ,מופיע למעלה
וההיטל החזותי , P ′′ ,למטה .הסדר הוא ההפוך של זה שברבי ַע הראשון.
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איור  – 2.4נקודה ברבי ַע השלישי
באיור  2.5הנקודה  Pנמצאת ברביע הרביעי .שני ההיטלים P ′ ,ו , P ′′ -מופיעים באותו החלק של
התרשים ,מתחת לקו האדמה.
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איור  – 2.5נקודה ברבי ַע הרביעי
באיור  2.6מופיע לוח היטלים שלישי , π 3 ,שהוא ניצב גם ללוח האופקי , π 1 ,וגם ללוח החזותי. π 2 ,
הנקודה במרחב נקראת  . Pאת ההיטל האופקי )על  ( π 1סימננו ב , P ′ -את ההיטל החזותי )על  ( π 2ב-
 , P ′′ואת ההיטל הצידי )על  ( π 3ב . P ′′′ -קרני ההטלה וקווי הצמד מחווים את הצלעות של תיבה
).(parallelepiped
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איור  – 2.6שלושה היטלים של הנקודה P
אם נתבונן עוד פעם באיורים  2.2עד  2.5נוכל לסכם את הפרק הזה כדלקמן .אם נקודה נמצאת ברביע
הראשון או ברביע השלישי ,ההיטלים שלה מופיעים בחלקים שונים של התרשים וקל לזהות אותם .אם
נקודה נמצאת ברביע השני או הרביעי ,ההיטלים שלה מופיעים באותו החלק של התרשים .קל לדמיין
שאם מדובר בהרבה נקודות ,כפי שקורא בכל סרטוט הנדסי ,יהיה קשה לקרוא את הסרטוט .לכן ,בסרטוט
הנדסי  ,כאשר רוצים לסרטט עצם נתון שמים אותו ברביע הראשון או השלישי ואף פעם ברבי ַע השני או
הרביעי..
באירופה היבשתית מזמן היה מקובל למקם את העצם ברביע הראשון .אזי ,כפי שרואים באיור ,2.2
ההיטל על הלוח האופקי מופיע מתחת להיטל על הלוח  . π 2ההיטל על הלוח  π 1הוא בעצם המראה
מלמעלה ,קרוי לפעמים מבט על .באנגלית משתמשים במונח  ,top viewוכאשר הסרטוט הוא של בניין,
 .planההיטל על  π 2מתאים למה שרואים אם מסתכלים לנקודה מלפנים ,לכן בסרטוט הנדסי קוראים
להיטל הזה מראה מלפנים ,באנגלית  ,front elevationאו פשוט  ,elevationוברוסית .главнъй вид
למכלול ההיטלים שקיבלנו כאשר העצם נמצא ברביע הראשון קוראים באנגלית
First angle orthographic projection
הסידור הזה הוא חובה בקורס שלנו .כדי לציין שסרטוט בוצע בשיטה הזאת משתמשים בסימון שמופיע
בקובץ הסימונים והמונחים.Notation ,
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בתקנים האמריקנים ,ANSI ,מקובל למקם את העצם ברביע השלישי .אזי ,כפי שרואים באיור ,2.4
המראה מלמעלה מופיע מתחת למראה מלפנים .באנגלית קוראים לסידור הזה
Third angle orthographic projection
מסמנים סרטוט כזה בסימונים הפוכים לאלה של סרטוטים בזווית הראשונה.
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פרק  – 3הישר
)(прямая линия, The straight line
היטלי הישר .ההיטלים של ישרים מיוחדים .ישרים מקבילים .מקרה בו לוח היטלים שלישי עוזר .ישרים מצטלבים
וישרים נחתכים .גודל אמיתי של קטע של ישר .לישר ממד אחד .העקבות של ישר.

הפרק השני טיפל בנקודה ,ז"א באלמנט הפשוט
הסרטוט ,דהיינו נלמד את הישר .הישר הוא הדוגמה הפשוטה ביותר של קו .בספר הראשון של ֶאוְ ְקלִידֶס
מוצאים בין ההגדרות הראשונות :
 – 2הקו הוא אורך ללא רוחב.
 – 3קצבות קו הם נקודות.
נקודה שנעה מייצרת קו .זאת אחת האפשרויות להגדיר קו והיא מתאימה לגיאומטריה ממוחשבת )ראה
להלן את הסעיף "לישר ֵממַד אחד"( .אפשרות אחרת היא לראות קו כחתך של שני משטחים .בגיאומטריה
התיאורית משתמשים באפשרות הזאת.
למרות שלכולנו ברור מה הוא הקו הישר ,קשה לתת למונך הזה הגדרה מדויקת ,ובוודאי קשה להבין את
ההגדרה של ֶאוְ ְקלִידֶס:
 – 4הישר עומד באופן שווה ביחס לכל נקודותיו.
במילונים השונים מוצאים הגדרות אִינְטואִיטִיביות ולא מדויקות של שם התואר "ישר" .לעומת זאת קל
לקבל את שני הפוסטולטים ) (postulatesהראשונים של ֶאוְ ְקלִידֶס:
 – Iשתי נקודות מגדירות ישר.
 – IIניתן להאריך באופן רצוף כל קטע של ישר לישר.
החיתוך של שני מישורים הוא ישר.

היטלי הישר
ההיטלים של ישר הם ברוב המקרים ישרים ובמעט מקרים מיוחדים הם נקודות .דוגמה כללית ביותר
מופיעה באיור  3.1בו הישר  lעומד בשיפוע גם ביחס ללוח  π 1וגם ביחס ללוח  . π 2בחלק השמאלי של
האיור הישר  lמתואר באיזומטריה ,בצבע שחור .ההיטלים מתוארים כקווים מלאים ) (solid linesבצבע
אדום ,וקווי הצמד בקווים מרוסקים ,בצבע כחול .בחלק הימני של האיור ההיטל האופקי )ז"א ההיטל על
הלוח  ( π 1מסומן ב l ′ -וההיטל הנגדי )ז"א על הלוח  ( π 2מסומן ב. l ′′ -
כדאי לחזור על הסימונים ולקבוע מוסכמה בה נשתמש בכל הקורס .הישר עצמו מסומן באות  lללא כל
ציון עליון ) (superscriptוההיטלים מסומנים באותה האות אך בתוספת ציון עליון שנקבע לפי הכללים
הרשומים בקובץ של הסימונים וההגדרות ) .(Notationsבדרך הזאת נבדיל בין העצם שרוצים לתאר
לבין "התמונות" שלו שהן ההיטלים השונים.
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איור  – 3.1ההיטלים של ישר

2
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ההיטלים של ישרים מיוחדים
בסעיף זה נלמד איך מוטלים ישרים העומדים בשיפוע מיוחד ביחס ללוחות ההיטלים .נתחיל בישר אופקי,
בקיצור אופקי ) (horizontalשהוא ישר המקביל ללוח  . π 1כפי שרואים בחלק הימני של האיור ,3.2
ההיטל על הלוח  , h ′′ , π 2הוא אופקי ,ז"א מקביל לקו האדמה .ההיטל על הלוח  π 1הוא  h ′והזווית
שבינו לבין קו האדמה שווה לזווית האמיתית שבין הישר  hלבין הלוח  . π 2כמו כן ,אם נסתכל להיטל
 h ′כקטע של ישר ,אזי הגודל שלו שווה לגודל האמיתי של הקטע  . hנזכור שזאת תכונה כללית של
ההטלה במקבילים :קטעים וזוויות הנמצאים במישור המקביל ללוח היטלים מוטלים באותו הלוח בגודלם
האמיתי.

איור  – 3.2ההיטלים של ישר אופקי
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באיור  3.3רואים את ההיטלים של ישר נגדי ,ז"א ישר המקביל ללוח  . π 2בחלק הימני של האיור
ההיטל  f ′מקביל לקו האדמה .השתמשנו באות  fשהיא האות הראשונה של  ,frontalהמונח האנגלי
בשביל ישר נגדי .ההיטל על הלוח  π 2הוא  f ′′והזווית שבינו לבין קו האדמה שווה לזווית האמיתית
שבין הישר  fלבין הלוח  . π 1כמו כן ,אם נסתכל להיטל  f ′′כקטע של ישר ,אזי הגודל שלו שווה
לגודל האמיתי של הקטע . f

איור  – 3.3ההיטלים של ישר נגדי
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באיור  3.4הישר  vניצב ללוח  . π 1השתמשנו באות  vמלשון  .verticalבחלק הימני של האיור רואים
שההיטל על הלוח  , v ′ , π 1הוא נקודה ,וההיטל על הלוח  , v ′′הוא ישר ניצב לקו האדמה.

איור  – 3.4ההיטלים של ישר ניצב ללוח π 1
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באיור  3.5הישר  gניצב ללוח  . π 2בצד הימני של האיור רואים שההיטל על הלוח  , g ′ , π 1הוא ישר
הניצב לקו האדמה ,וההיטל על הלוח  , g ′′ , π 2הוא נקודה.

איור  – 3.5ההיטלים של ישר ניצב ללוח π 2

ישרים מקבילים
קל להגדיר במישור שני ישרים מקבילים :הם שני ישרים שלא נחתכים .בגיאומטריה מתקדמת מגדירים
שני ישרים מקבילים כישרים הנחתכים באין-סוף .ההתייחסות הזאת מאפשרת פיתוחים חשובים ולפיה
לכל הישרים המקבילים לכוון אחד יש נקודה משותפת באין-סוף .הדברים יותר מסובכים במרחב מאחר
שנוכל לתאר שני ישרים הנמצאים במישורים מקבילים זה לזה ושאינם נחתכים ובכל זאת אינם מקבילים.
אולם אם מקבלים את המוסג של נקודות באין-סוף נוכל להגיד שגם במרחב שני ישרים מקבילים אם יש
להם נקודה משותפת באין-סוף .שני ישרים כאלה מגדירים מישור.
בעיה נוספת של מקבילים קשורה לפּוסטולָת החמישי של אוקלידס ,פוסטולת ידוע גם כאכסיומת
המקבילים .הניסוח הנפוץ היום הוא :אם נתונים ישר  rונקודה  Pשלא נמצאת על אותו הישר ,ניתן
להעביר דרך  Pרק מקביל אחד ל . r -לא ניתן לְהוכִי ַח שזה אמת .במשך מאות שנים ָמ ֶת ָמטִיקאים רבים
ניסו לְלא הַצ ָלחָה למצוא הוכחה ,Giovanni) Saccheri .איטלקי ,1667-1733 ,לימד באוניברסיטת
 (Paviaניסה להוכיח את נכונות אַכסיומָת המקבילים ע"י בניית גיאומטריה שאיננה מבוססת על
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האַכסיומָה הזאת .הכוונה שלו הייתה להגיע לאַבּסורד ) (Reductio ad absurdumאך לא הצליח.
 Saccheriלא הבין שהוא בנה גיאומטריה שאיננה זקוקה לפּוסטולָת החמישי ואזב את מחקרו .גאוס,
) ,Johann Carl Friedruch Gaussגרמני" (1777-1855 ,בישל" זמן רב את הר ְעיִון של גיאומטריה
שאיננה מבוססת על אכסיומת המקבילים ,אך לא העיז לפרסם את מחשבותיו מאחר שחשד שתקום
ַשעֲרורייָה בקרב ה ָמ ֶת ָמטִיקאים .גאוס התכתב עם חברו פרקש בויאוי) Farkas Bolyai ,קוראים בויאוי,
הונגרי ,חי בטרנסילבניה שהיום ברומנִיָה (1775-1856 ,אך היה בנו של פרקש ,יָנוש בויאויJános ,
) Bolyaiהונגרי ,חי בטרנסילבניה (1802-1860 ,שפרסם את התיאוריה של גיאומטריה שאיננה מבוססת
על אכסיומת המקבילים .בנפרד ,לובצ'בסקי )ניקולאי איבנוביץ' ,רוסי (1792-1856 ,פיתח גיאמטריה
אחרת ללא אכסיומת המקבילים .לכן ,בויאוי ולובצ'בסקי נחשבים למייסדי הגיאומטריה הלא אוקלידית
).(Non-euclidean geomtry
בגיאומטריה לא-אוקלידית הסכום של הזוויות במשולש איננה שתי זוויות ישרות .כמו ברוב תחומי
הטכניקה ,בקורס הזה נעבוד בגיאומטריה אוקלידית למעט כאשר נדבר על ספירה ) .(sphereהגיאומטריה
על ספירה איננה אוקלידית .גם הגיאומטריה של תורת היחסות המורחבת איננה אוקלידית.

איור  – 3.6ההיטלים של ישרים מקבילים
למקביליות שתי תכונות חשובות:
ִס ֶמ ֱט ִריָה ) – (symmetryאם ישר  lמקביל לישר  , gאזי גם הישר  gמקביל לישר ; l
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טרנסיטיביות ) – (transitivityאם ישר  gמקביל לישר  , lוהישר  lמקביל לישר  , mאזי
גם  gמקביל ל. m -

מקרה בו לוח היטלים שלישי עוזר

איור  – 3.7ההיטלים של ישר מקביל לπ 3 -
האיור  3.7מראה ישר  lהנמצא במישור ניצב גם ללוח  π 1וגם ללוח  . π 2הישר הזה מקביל ללוח
ההיטלים  π 3עליו דיברנו בהסבר לאיור ") 2.6שלושה היטלים של הנקודה  .(" Pבחלק הימני של
האיור רואים שההיטל האופקי )ז"א על הלוח  ( π 1וההיטל הנגדי )ז"א על הלוח  ( π 2נופלים על אותו
הישר הניצב לקו האדמה .כל הישרים הנמצאים באותו המישור המקביל ללוח  π 3מופיעים על אותו
הישר הניצב לקו האדמה .לכן התמונה עלולה לא להיות
חד-משמעית.
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איור  – 3.8מקרה בו היטל שלישי עוזר

באיור  3.8שני ישרים AB ,ו , CD -הנמצאים באותו המישור המקביל ל . π 3 -ההיטלים על A′B ′ , π 1
ו , C ′D ′ -מתלכדים וכך גם ההיטלים על  A′′B ′′ , π 2ו . C ′′D ′′ -ניתן בכל זאת להבדיל בין ההיטלים
כאשר לוקחים בחשבון את האותיות המסמלות את הקצוות .יותר ברור כאשר משתמשים בהיטלים על

הלוח השלישי .באיור  3.9רואים את התרשים המלא וגם דרך אחת לבנות את ההיטל על הלוח π 3
בעזרת ההיטלים על הלוחות  π 1ו . π 2 -בעזרת מחוגה מעבירים את הקואורדינטות  yמהלוח π 2
ובעזרת קווי צמד אופקיים את הקואורדינטות  zמהלוח  . π 2בדרך אחרת במקום מחוגה משתמשים בקו

ב . 45 o -השיטה השנייה מוסברת בספר "גיאומטריה תאורית – תרגילים" של יוספה שטסל ,פרק .III
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איור  – 3.9מקרה בו היטל שלישי עוזר

ישרים מצטלבים וישרים נחתכים
בחלק השמאלי של איור  3.10אנחנו רואים את ההיטלים של שני ישרים l1 ,ו , l 2 -הנחתכים בנקודה .J
ההיטלים  J ′ו J ′′ -נמצאים אל אותו קו צמד .אם הישרים נחתכים קיימת נקודה אחת הנמצאת על שני
הישרים .נניח שהקואורדינטות של אותה נקודה הן  . x0 , y 0 , z 0אזי  x0היא הקואורדינטה האופקית של
ההיטל  J ′וגם של ההיטל  . J ′′מכאן ששני ההיטלים J ′ ,ו J ′′ -נמצאים על אותו קו צמד.
בחלק הימני של האיור רואים את ההיטלים של שני ישרים . l3 , l 4 ,ההיטלים האופקיים נחתכים בנקודה
′
 , J 1וההיטלים הנגדיים בנקודה

″

 . J 2שתי הנקודות האלו אינן נמצאות על אותו קו צמד ולכן אנו

מסיקים שהישרים  l3 , l 4אינם נחתכים .אנחנו אומרים שהם מצטלבים.
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איור  – 3.10ישרים נחתכים וישרים מצטלבים

גודל אמיתי של קטע של ישר
יהי  lהאורך של קטע של ישר .אם הזווית בין הישר לבין לוח היטלים מסוים היא  , αאזי האורך של
ההיטל על אותו הלוח הוא  . l cos αמכאן שאורך של היטל שווה לכל היותר לאורך האמיתי של הקטע.
כפי שלמדנו כבר בפרק הראשון ,האורך של ההיטל שווה לאורך האמיתי של הקטע אם ורק אם היישר
מקביל ללוח ההיטלים ,ז"א  . α = 0ראינו בפרק השני ששני היטלים מגדירים היטב נקודה .נלמד בסעיף
הזה ששני היטלים מגדירים היטב את האורך של קטע .במילים אחרות ,אנחנו יכולים למצוא את האורך
האמיתי של הקטע משני היטלים של אותו הקטע.
באיור  3.11מופיע בשחור הקטע של ישר  ABובאדום ההיטלים שלו A′B ′ ,ו . A′′B ′′ -אם נסובב את
הטרפז  ABB ′A′מסביב לציר  A′B ′עד שהוא יישב בלוח ) π 1הטרפז  ,( A′B ′B0 A0הקטע A0 B0

שווה בגודלו לקטע  , ABכלומר נוכל לדעת את הגודל האמיתי של  ABאם נמדוד את האורך של
 . A0 B0באיור  3.12נראה איך מבצעים את הפעולה הזאת בתרשים של מונג'.
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איור  – 3.11גודל אמיתי של קטע ושל זווית
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איור  – 3.12מציאת הגודל האמיתי של קטע ושל זווית
ניתן למצוא את הגודל האמיתי של הקטע  ABגם ע"י סיבוב סביב ציר אנכי ,לדוגמה  , A′Aעד שהקטע
בנדון מקביל ללוח  . π 2אז בלוח  π 2רואים את הקטע בגודל אמיתי .יותר על השיטה הזאת נלמד כאשר
נדבר על שיטת הסיבובים.

לישר ממד אחד
תהנה  P0ו P1 -שתי נקודות שהקואורדינטות שלהן נתונות ע"י
 x0 
 x1 


P0 =  y 0 , P1 =  y1 
 z 0 
 z1 

ו P -נקודה על הקטע  P0 P1אם הקואורדינטות

x 
P =  y 
 z 

ניתן לתאר את הקטע  ABבערת המשוואה
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P = (1 − t ) P0 + tP1

כאשר  tהוא ָפּ ָר ֶמטָר שארכו רץ מ 0-ל .1-מסיקים שמספיק פרמטר אחד כדי להגדיר כל נקודה על הישר
וזה אומר שלישר ֵממַד אחד.

העקבות של ישר

קוראים ִע ְקבָּה של הישר  lעל הלוח  π iלנקודה בה הישר  lדוקר את המישור  . π iכך ,באיור 3.13
הנקודה ) Hמלשון  (horizontalהיא ה ִע ְקבָּה של הישר  lעל הלוח  π 1והנקודה ) Vמלשון (vertical
ה ִע ְקבָּה של  lעל הלוח  . π 2בחלק הימין של האיור רואים איך מוצאים את העקביות של ישר משני
ההיטלים של הישר .כדי למצוא את העקבה האופקית ממשיכים את ההיטל הנגדי , l ′′ ,עד שהוא חותך את
קו האדמה בנקודה  . H ′′ההיטל האופקי של העקבה הזאת הוא  , H ′נקודת החיתוך של ההיטל  l ′עם קו
הצמד היורד מ . H ′′ -כדי למצוא את ה ִע ְקבָּה של  lעל הלוח  π 2ממשיכים את ההיטל  l ′עד שהוא חותך
את קו האדמה בנקודה  . V ′את ההיטל הנגדי של העקבה הזאת מוצאים כחתך של ההיטל  l ′′אם קו הצמד
שבא מ. V ′ -

איור  -3.13העקבות של ישר
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תרגילים
תרגיל  – 3.1סרטט על שלוש לוחות את ההיטלים של ישר הניצב ללוח . π 3
תרגיל  – 3.2בהינתן קטע  ABכמו באיור  3.11מצא את גודלו האמיתי ע"י סיבוב סביב . A′′B ′′
במילים אחרות ,מצא את הגודל האמיתי של  ABע"י בניית הטרפז  ABB ′′A′′בלוח . π 2

15

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

איך מגדירים מישור בגיאומטריה תיאורית .איך לראות מישור .נקודה במישור .העקבות של מישור .ישרים מיוחדים של מישור .העקבות של
מישורים מיוחדים .הנקודה בה ישר דוקר מישור .ישר ניצב למישור .תרגילים.

פרק  - 4המישור
)(плоскостъ, The plane
עד כה למדנו שני אלמנטים של הגיאומטריה התיאורית ושל הסרטוט :הנקודה והישר .בפרק הזה נציג את
שטָח
האלמנט הבא בתור מבחינת סדר ה ֵממַדים ,דהיינו את המישור .המישור הוא סוג של ִמ ְ
) .(поверхность, surfaceבלשון ההגדרה החמישית שבספר הראשון של אוקלידס" :המשטח הוא מה
שיש לו רק אורך ורוחב" .פחות ברורה ההגדרה השביעית "המישור הוא המשטח העומד באופן שווה
ביחס לכל הישרים הנמצאים בו" .כדוגמה של הגדרה יותר מודרנית נצטט " :בהינתן שלוש נקודות,
 A, B, Cשאינן כולן על אותו ישר )אינן מְשותְפי-ישר ,אינן  (collinearהמישור ABC

הוא אוסף כל

הנקודות הנמצאות על ישר העובר דרך שתי נקודות של המשולש  ." ABCלדוגמה ,באיור  ,4.1הנקודה
 Dנמצאת במישור המשולש  ABCמאחר שהיא נמצאת על אותו ישר עם זוג נקודות , A, B ,השייכות
לאותו צלע של המשולש הנתון. .כמו כן ,הנקודה  Eשייכת למישור  ABCמאחר שהיא נמצאת על אותו
ישר עם הזוג

 A, Cהשייך לאותו צלע של המשולש הנתון .באשר לנקודה  , Fהיא שייכת למישור

 ABCמאחר שהיא נמצאת על אותו ישר עם זוג נקודות הנמצאות על שתי צלעות של המשולש הנתון.
אומרים שקטע ,קרן או קו נמצאים במישור מסוים אם כל הנקודות שלו )שלהּ( נמצאות באותו מישור.
לדוגמה ,הישר  DEשייך למישור  . ABCאומרים גם שהישר  DEנמצא במישור . ABC
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איור  – 4.1הגדרת מישור
בגיאומטריה אנליטית המשוואה של מישור היא ליניארית

Ax + By + Cz + D = 0
כאשר לא כל המקדמים )הקבועים( , A, B, C , D ,שווים לאפס.
מחד אנחנו יכולים להתייחס למשטח כמו לעצם מתמטי הנוצר כאשר קו נע במרחב .מאידך ,אנחנו יכולים
להגדיר קו כחיתוך של שני משטחים .בדרך הראשונה משתמשים ,לדוגמה ,כאחת האפשרויות לייצור
משטחים בסרטוט הממוחשב .קוראים לשיטה הזאת  .sweepבדרך השנייה משתמשים הרבה פעמים
בגיאומטריה תיאורית.
איך מגדירים מישור בגיאומטריה תיאורית

ניתן להגדיר מישור במספר דרכים כמתואר בהמשך.

2

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

 – 1כפי שלמדנו בסעיף הקודם ,שלוש נקודות שאינן על אותו ישר מגדירות מישור .ראה,
לדוגמה ,את הנקודות  A, B, Cבאיור .4.2

איור  – 4.2הגדרת מישור בעזרת שלוש נקודות

3

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

 -2שני ישרים נחתכים מגדירים מישור .ראה ,לדוגמה ,את הישרים  ABו BC -באיור .4.3
העקבות של מישור הן מקרה מיוחד של ישרים נחתכים ועל זה נלמד יותר מאוחר.

איור  – 4.3הגדרת מישור בעזרת שני ישרים נחתכים

4

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

 – 3ישר ונקודה שאיננה על אותו הישר מגדירים מישור .ראה ,לדוגמה ,את הישר  ABואת
הנקודה  Cבאיור .4.4

איור  – 4.4הגדרת מישור בעזרת ישר ונקודה

5

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

 – 4שני ישרים מקבילים מגדירים מישור .ראה ,לדוגמה ,את הישרים  ABו BC -באיור .4.5

איור  – 4.5הגדרת מישור בעזרת שני ישרים מקבילים.
ניתן להגדיר מישור גם בעזרת ישר אחד אם הוא מיוחד ,כגון הישר בעל השיפוע הגדול ביותר ביחס ללוח
היטלים מסוים .זה נושא יותר מתקדם.

איך לראות מישור
לא קל לראות ,ז"א לדמיין ) ,(to visualizeמישור כאשר הוא מוגדר כמו באיורים  4.2עד  ,4.5אבל
ניתן להפוך את התרשימים לאיזומטריה ולקבל תמונה יותר מובנת .ניקח לדוגמה את הנקודה  Bבאיור
 .4.2בתרשים מודדים את הקואורדינטות  x B , y B , z Bשלה .בהמשך ,באיור  4.6מודדים לאורך הציר
 xאת הקטע  , OP1 = x Bבמקביל לציר  yאת הקטע  , P1 P2 = y Bובמקביל לציר  zאת הקטע

 . P2 B = z Bכך מוצאים באיזומטריה את ההיטל של הנקודה  . Bאם מטפלים באותה הדרך בנקודות A
ו C -מקבלים את התמונה שבאיור  .4.7המישור  ABCמופיע כמשולש בצבע צהוב והיטליו על הלוחות
 π 1ו π 2 -מופיעים כמשולשים בעלי צלעות בצבע השחור.
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

איור  – 4.6הקואורדינטות של נקודה באיזומטריה

איור  – 4.7חיזוי מישור באיזומטריה

7

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

נקודה במישור
באיור  4.8רואים שני ישרים נחתכים AB ,ו , BC -ונקודה P ,שאיננה שייכת לאחד מהישרים הנ"ל.

שני הישרים מגדירים מישור; נקרא לו ∆  .נניח שנדרשים לבדוק אם הנקודה  Pנמצאת במישור ∆
)ניתן גם להגיד "אם הנקודה  Pשייכת למישור ∆ "( .לפי ההגדרה של מישור הנקודה  Pשייכת ל∆ -
אם היא נמצאת על ישר העובר דרך שתי נקודות של המישר .נוכל להתחיל ,לדוגמה ,מהלוח  . π 1נעביר
את הישר  ; A′P ′הוא חותך את הצלע  B ′C ′בנקודה  . D ′נעלה קו צמד ונמצא את ההיטל  D ′′בלוח
 . π 2הישר  A′′D ′′עובר דרך  . P ′′הישר  ADשייך למישור ∆ מאחר שהוא עובר דרך שתי נקודות
של המשולש  . ABCהנקודה  Pנמצאת על ישר ששייך למישור ∆  ,כלומר היא עצמה שייכת
למשור ∆ .
בעזרת אותו איור  4.8ניתן לנסח גם בעיות אחרות .לדוגמה ,נניח שנותנים :
 -את הישרים הנחתכים  ABו BC -שמגדירים את המישור ∆ ;

 את ההיטל ; P ′ את המידה שהנקודה  Pנמצאת במישור ∆  .נזכיר שלפי ההגדרה של מישורהנקודה  Pנמצאת על ישר העובר דרך שתי נקודות של המשולש . ABC
אם נדרש למצוא את ההיטל  P ′′נוכל לפעול כדלקמן .מעבירים דרך  P ′את הישר . A′D ′
בעזרת קו צמד מוצאים את ההיטל  D ′′ובונים את ההיטל  . A′′D ′′את ההיטל  P′′מוצאים
כחיתוך של  A′′D ′′עם קו הצמד העולה מ. P ′ -
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

איור  – 4.8נקודה במישור
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

העקבות של מישור

איור  – 4.9ה ִעקבּות של מישור
אם מישור ∆ איננו מקביל ללוח היטלים  , π iאזי החיתוך בין ∆ לבין  π iהוא ישר .לחיתוך בין ∆
קבּה של המישור ∆ על הלוח  . π iלדוגמה ,באיור  4.9הישר  t1הוא העקבה של
לבין  π iקוראים ִע ָ
המישור ∆ על הלוח  t 2 , π 1העקבה על הלוח  , π 2ו t 3 -העקבה על הלוח  . π 3התרשים של שלושת
″
′
העקבות מוצג באיור  .4.10שם t1 ,הוא ההיטל האופקי של העקבה  , t1ו t1 -ההיטל הנגדי )ז"א על
′
הלוח  ( π 2של אותה העקבה .באשר לעקבה על הלוח  , t 2 , π 2ההיטל האופקי שלה הוא  , t 2ההיטל

″
הנגדי הוא  , t 2וההיטל הצידי ,ז"א על הלוח  , π 3הוא . t 2′′′
מהאיור  4.9ברור שאם המישור ∆ אינו מקביל לאף אחד מלוחות ההיטלים ,אזי שלושת העקבות הן
הצלעות של משולש .העובדה הזאת באה ליידי ביטוי באיור  .4.10מומלץ לסרטט את האיור הזה על
″′ ″′
קרטון .אם חותכים את התרשים לאורך הקו המייצג את ההיטלים  t1 ,t 3ומכופפים את הקרטון סביב
″
הישר  , t 3משחזרים במרחב את התמונה שבאיור  .4.9נותר רק לחתוך מקרטון משולש שצלעותיו הן

 t1 , t 2 , t 3ולייצב אותו כמו באיור .עכשיו רואים את המישור ∆ במרחב.
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

איור  – 4.10התרשים של עקבות מישור
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

ישרים מיוחדים של מישור

איור  – 4.11אופקיים של המישור ∆
באיור  4.11כל אחד מהישרים  h1 , h2 , h3 , h4מאופיינים ע"י שתי תכונות:
 הם אופקיים ,כלומר מקבילים ללוח ; π 1 הם שייכים למישור ∆ המוגדר בעזרת העקבות . t1 , t 2כל אחד מהאופקים האלה מקביל לעקבה  , t1ומכאן ששני אופקים של מישור נתון מקבילים זה לזה .ניתן
לבדוק את התכונה הזאת באיור  .4.12כדי לסרטט ,לדוגמה ,את ההיטלים של האופקי  h1מתחילים

″
מהלוח  π 2בה מעבירים את  h1מקביל לקו האדמה .מנקודת החיתוך עם ההיטל

″

 t 2של העקבה t 2

מורידים קו צמד עד לקו האדמה .מנקודת החיתוך בין קו הצמד לבין קו האדמה מעבירים מקביל להיטל

″
″′
′
 t1של העקבה  . t1ההיטל  h1על הלוח  π 3פשוט המשך של ההיטל  h1על הלוח . π 2
מהאיורים  4.11ו 4.12-מסיקים שהעקבות של האופקים של מישור נתון נמצאות על העקבות של
המישור .המשפט הזה יותר כללי והוא אומר שהעקבות של ישר השייך למישור ∆ נמצאות על

העקבות של אותו המישור .את התכונה הזאת נוכל לבדוק בהמשך במקרה של הנגדים של מישור נתון.
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

איור  – 4.12האופקים של המישור ∆

13

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

איור  – 4.13הנגדים של המישור ∆
באיור  4.13אכסונומטריה של מישור המוגדר ע"י העקבות  . t1 , t 2הישרים  f1 , f 2 , f 3 , f 4הם נגדים
של אותו מישור .במילים אחרות ,לכל אחד מהישרים  f1 , f 2 , f 3 , f 4שתי תכונות:
 הישר שייך למישור הנתון;;

 -הישר מקביל ללוח . π 2

כל הנגדים של המישור מקבילים לעִקבָּה  t 2ומכאן ששני נגדים של המישור מקבילים זה לזה .את
התכונה הנ"ל יכולים לבדוק בתרשים  .4.14כדי לסרטט ,לדוגמה ,את הנגדי  f 1מעבירים בלוח  π 1את

′
′
′
ההיטל  f 1מקביל לקו האדמה .מנקודת החיתוך של  f1עם  t1מעלים קו צמד עד לקו האדמה ומשם
″
″
מסרטטים את ההיטל  f1מקביל ל. t 2 -
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

איור  – 4.14הנגדים של המישור ∆
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

מה עושים כאשר המישור המעניין אותנו מוגדר לא בעזרת העקבות שלו אלא בצורה אחרת? לדוגמה,
האיור  4.15מתייחס למישור ∆ המוגדר בעזרת שני ישרים נחתכים AB ,ו . BC -אם נדרש לסרטט
אופקי של המישור ∆ נתחיל מהלוח  . π 2כך ,בשביל האופקי העובר דרך הנקודה  Aמעבירים את

הקטע  A′′D ′′מקביל לקו האדמה .הנקודה  D ′′היא החיתוך של הקטע הנ"ל עם הצלע  . B ′′C ′′מD ′′ -
)היטל בגדי של הנקודה  ( Dמורידים קו צמד עד ל B ′C ′ -ומוצאים את הנקודה ) D ′ההיטל האופקי של
הנקודה  .( Dההיטל האופקי של  ADהוא . A′D ′

איור  – 4.15אופקי של מישור המוגדר ע"י שני ישרים נחתכים
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

האיור  4.16מראה איך מסרטטים נגדי של מישור המוגדר ע"י שני ישרים נחתכים .שוב ,הישרים הם
 ABו . BC -הפעם נסרטט את הנגדי העובר דרך הנקודה  . Aבלוח  π 1מעבירים את  A′D ′מקביל לקו

האדמה .מהנקודה  D ′מעלים קו צמד עד שהוא חותך את הצלע  . B ′′C ′′ההיטל הנגדי של הישר AD
הוא . A′′D ′′

איור  – 4.16נגדי של מישור המוגדר ע"י שני ישרים נחתכים
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

העקבות של מישורים מיוחדים
בסעיף הזה נלמד איך נראות העקבות של מישורים העומדים בניצב או במקביל ללוחות ההיטלים .נתחיל
בעקבות של מישור אופקי ,ז"א מישור מקביל ללוח  . π 1כפי שרואים באיור  ,4.17העקבות על הלוחות

″
 π 2ו π 3 -הן קווים אופקיים ,כלומר מקבילים לקו האדמה .ההיטל הנגדי של העקבה על  π 2הוא t 2

וההיטל האופקי של אותה העקבה , t 2 ′ ,מתלכד עם קו האדמה .ההיטל הצידי של העקבה על הלוח π 3
′
′′′
הוא  , t 3וההיטל האופקי של אותה העקבה , t 3 ,מתלכד עם קו האדמה .בתרשים לא רואים את העקבה

על הלוח . π 1היא נמצאת באין-סוף.

איור  – 4.17העקבות של מישור אופקי
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

′
באיור  4.18רואים מישור מקביל ללוח  . π 2ההיטל האופקי של העקבה על  π 1הוא  , t1וההיטל הצידי
של העקבה על  π 3הוא  . t 3בתרשים לא רואים את העקבה על הלוח  , π 2היא נמצאת באין-סוף.
'' '

איור  – 4.18העקבות של מישור נגדי
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

האיור  4.19מראה מישור המקביל ללוח  . π 3ההיטל האופקי של העקבה על  π 1הוא  , t1וההיטל הנגדי
'

של העקבה על  π 2הוא  . t 2העקבה על הלוח  π 3נמצאת באין-סוף.
''

איור  – 4.19העקבות של מישור נקביל ללוח π 3
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  - 4המישור

איור  – 4.20העקבות של מישור ניצב ללוח π 1
האיור  4.20מראה מישור מאונך ללוח  π 2והעומד בשיפוע גם ביחס ללוח  π 1וגם ללוח  . π 3קוראים
למישור כזה מישור מטיל על הלוח  . π 1ההיטל האופקי של העקבה על  π 1הוא  , t1וההיטל הנגדי של
'

העקבה על  π 2הוא  . t 2העקבה על  π 3קיימת במרחק סופי ,אך היא נמצאת מחוץ לאיור.
''

תרגילים
תרגיל  – 4.1מקבילים למישור π 3
בדומה לאיורים  4.11ו 4.13-סרטט\י באכסונומטריה שני ישרים ששייכים למישור ∆ והם מקבילים
למישור  . π 3בדומה לאיורים  4.12ו 4.14-סרטט\י את התרשים של אותם הישרים.

תרגיל  – 4.2מישור מטיל על π 2
סרטט\י את העקבות של מישור ניצב ל π 2 -שעומד בשיפוע ביחס ללוחות  π 1ו. π 3 -
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אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  ,5מישור וישר

הנקודה בה ישר דוקר מישור .ישר ניצב למישור .ישר ניצב למישור המוגדר בעזרת עקבות .תרגילים.

פרק  – 5מישור וישר
בפרק הקודם עסקנו במישור ובישרים השייכים לו .בפרק הזה נעסוק במצב חדדי של מישור וישרים
שאינם שייכים למישור בנדון )ישרים שאינם נמצאים במישור בנדון(.

הנקודה בה ישר דוקר מישור

באיור  5.1המישור ∆ מוגדר ע"י שלושת הנקודות  A, B, Cשאינן נמצאות על אותו ישר )ראה מקרה

 1בפרק  .(4הישר  DEאיננו שייך למישור ∆  .סרטטנו את הישר הזה בקו של נקודות מאחר שאיננו
יודעים מראש איזה קטע שלו נראה ואיזה קטע נסתר ע"י המישור .את הבעיה הזאת נפתור אחרי שנמצא
את הנקודה  Iבה הישר  DEדוקר את המישור ∆  .קיימת יותר משיטה אחת למצוא את הנקודה . I
בשיטה המוסברת בפרק הזה אנחנו בונים ישר של המישור ∆ החותך את הישר הנתון  . DEישר כזה
הוא ,לדוגמה ,החיתוך של המישור ∆ עם המישור המטיל את  DEעל הלוח  . π 2נקרא  Γלמישור
המטיל את  DEעל  . π 2מתוך הגדרה המישור הזה ניצב ל π 2 -ומכיל את הישר . DE

איור  – 5.1הנקודה בה ישר דוקר מישור
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איור  – 5.2הנקודה בה ישר דוקר מישור
נתבונן עכשיו באיור  .5.2על הלוח  π 2מוצאים את הנקודה  F ′′בה  D ′′E ′′חותך את  A′′C ′′ואת
הנקודה  G ′′בה  D ′′E ′′חותך את  . B ′′C ′′הנקודות  F ′′ו G ′′ -הן ההיטלים הנגדיים של נקודות
השייכות גם למישור ∆ וגם למישור  . Γההיטל האופקי )ז"א על הלוח  ( π 1של הנקודה  Fנמצא
כחיתוך של  A′C ′עם קו הצמד היורד מ . F ′′ -זאת הנקודה  . F ′בדומה ,ההיטל האופקי של הנקודה G

נמצא כחיתוך של  B ′C ′עם קו הצמד היורד מ . G ′′ -זאת הנקודה . G ′
נעבור עכשיו לאיור  .5.3הישר  F ′G ′הוא ההיטל האופקי של החיתוך של המישורים ∆ ו . Γ -אם
הישר  DEאיננו מקביל למישור ∆ אזי הוא חותך את הישר  FGמאחר ששניהם נמצאים במישור . Γ
נקרא  I ′לנקודת החיתוך של  F ′G ′ו D ′E ′ -ונרים קו צמד מ I ′ -עד שהוא חותך את  D ′′E ′′בלוח
 . π 2נקודת החיתוך היא  . I ′′הנקודה  Iהמוגדרת ע"י ההיטלים  I ′ו I ′′ -שייכת ל-ישר  DEמאחר

ששני ההיטלים שלה נמצאים על ההיטלים של  DEועל קו צמד .בנוסף ,הנקודה  Iשייכת למישור ∆
מאחר שהיא שייכת לישר  FGשהוא ישר של ∆  .אנו מסיקים ש I -היא הנקודה בה הישר  DEדוקר
את המישור ∆ .
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איור  – 5.3הנקודה בה ישר דוקר מישור
עכשיו אנחנו יכולים להחליט איזה קטע של  DEנראה ואיזה קטע נסתר )כמובן בהנחה שהמישור ∆
איננו שקוף( .נתייחס לאיור  .5.4בלוח  π 2רואים שהקטע  E ′′I ′′נמצא מעל הנקודה  . I ′′מכאן מסיקים
שבלוח  π 1הקטע  E ′I ′נראה מעל המישור ∆  .בנקודה  Iהישר  DEעובר מתחת למישור ∆ .
מנקודת  I ′שמאלה הישר  DEמוסתר מתחת למישור ∆ עד שהישר עובר את הצלע  A′B ′ואז נראה
שוב.
בלוח  π 1אנחנו רואים שהקטע  D ′I ′נמצא לפני הנקודה ) I ′במילים אחרות "יותר קרוב אלינו"( .אזי
בלוח  π 2הקטע  D ′′I ′′נראה .מנקודת  I ′′הישר  DEמוסתר מאחורי המישור ∆ עד שהישר עובר את
הצלע  B ′′C ′′ונראה שוב.
באיור  5.4הקטעים של הישר  DEמסורטטים לפי המוסכמות של הסרטוט ההנדסי ,ז"א הקטעים הנראים
מופיעים כקווים שלמים ) (solid linesוהקטעים הנסתרים מופיעים כקווים מרוסקים ).(dashed lines
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איור  - 5.4הנקודה בה ישר דוקר מישור ,קו נראה וקו בסתר

איור  - 5.5הנקודה בה ישר דוקר מישור ,אכסונומטריה
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מתרשים שבאיור  5.4אנחנו יכולים לבנות את האכסונומטריה המופיעה באיור  .5.5המשולש ABC

והישר  DEמסורטטים בקו עבה שחור .ההיטלים של המשולש מוצגים באדום והישר  FGוהיטליו
בצבע ָמגֶנְטָה )  ,magentaסוג של ָסגול(.

ישר ניצב למישור

איור  - 5.6ניצב למישור המוגדר בעזרת שני ישרים

באיור  5.6נתון מישור ∆ המוגדר בעזרת הישרים הנחתכים  . AB, BCדרוש לסרטט את הניצב
למישור ∆ בנקודה  . Aנקרא לניצב הזה  . AFנזכור מגיאומטריה המרחבית שכדי לבדוק אם ישר ניצב
למישור נתון צריך ומספיק לבדוק שהוא ניצב לשני ישרים של המישור .כמו כן ,למדנו בפרק  1שזווית
ישרה מוטלת כזווית ישרה על לוח היטלים  π iאם צלע אחת מקבילה ללוח  . π iלכן ,אנחנו נבנה את
הניצב הדרוש בעזרת שני ישרים של המישור הנתון , ∆ ,שהם מקבילים לשני לוחות היטלים .בפרק 4
למדנו איך לבנות אופקים ונגדים של מישור נתון .אזי ,באיור  5.6בונים את האופקי  ADכפי שלמדנו
מאיור  ,4.12ואת הנגדי  AEכפי שלמדנו באיור  .4.14בהמשך מסרטטים את  A′F ′כניצב ל-
 A′D ′ואת  A′′F ′′כניצב ל . A′′E ′′ -בדרך הזאת קיבלנו את שני ההיטלים של הניצב הדרוש .באיור 5.7
אכסונומטריה של המישור ∆ ושל הניצב  . AFהניצב והיטליו מסורטטים בצבע מגנטה .ההיטלים של
המישור  ABCמסורטטים באדום.
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איור  – 5.7האכסונומטריה של איור 5.6

ישר ניצב למישור המוגדר בעזרת עקבות
קל ְמאוד לבנות ניצב למישור המוגדר בעזרת עקבותיו .כדוגמה ,באיור  5.8נתון מישור שנקרא לו ∆
והוא מוגדר ע"י העקבה על הלוח  , t1 , π 1והעקבה על הלוח  . t 2 , π 2שתי העקבות הנ"ל מגדירות גם את
העקבה על הלוח  . t 3 , π 3באותו האיור  5.8נתונים גם שני היטלים של הנקודה  . Pדרוש לסרטט את
ההיטלים של הניצב למישור ∆ בנקודה . P
לפני שבונים את הניצב הדרוש כדאי לבדוק אם הנקודה  Pשייכת באמת למישור ∆  .לפי ההגדרות
שלמדנו בפרק  ,4נקודה שייכת למישור נתון אם היא שייכת לישר של אותו המישור .נבחר ֵאפוא בישר
של ∆ שקל לבנות אותו ,לדוגמה אופקי העובר דרך הנקודה  . Pבמישור  π 2בונים את ההיטל P ′′D ′′

כמקביל לקו האדמה .מאחר שההיטל האופקי של העקבה  t 2נמצא בקו האדמה ,מוצאים את ההיטל
האופקי , D ′ ,של הנקודה  Pכחיתוך של קו הצמד היורד מ D ′′ -עם קו האדמה .העקבה  t1נמצאת

′
במישור  , π 1כלומר היא אופקי של המישור הנתון ∆  .אזי ההיטל האופקי של  DPהוא מקביל ל. t1 -
ההיטל הזה , D ′P ′ ,עובר דרך הנקודה  . P ′מסיקים שהנקודה  Pאכן שייכת למישור ∆  .בודאי
שאפשר היה לערוך את אותה הבדיקה בעזרת נגדי העובר דרך הנקודה . P
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איור  – 5.8נקודה במישור המוגדר בעזרת עקבותיו
באיור  5.9רואים איך בונים את ההיטלים של הניצב הדרוש .העקבה  t1אופקית .ניצב למישור ∆ הוא
גם ניצב לכל האופקים של אותו המישור והזווית הישרה שבינו לבין אופקי ניראה כישרה בלוח . π 1
′
מכאן שכדי לסרטט את ההיטל האופקי של הניצב הדרוש מספיק להוריד מ P ′ -ניצב ל . t1 -הניצב הזה
הוא  . P ′N ′בנימוקים דומים מסיקים שכדי לבנות את ההיטל הנגדי של הניצב מספיק להעביר דרך P ′′
″
את  P ′′N ′′ניצב ל. t 2 -

באיור  5.10אכסונומטריה של האיור  .5.10האיור  5.11מראה אכסונומטריה מנקודת מבט אחרת.
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איור  – 5.9ניצב למישור המוגדר בעזרת עקבותיו

איור  – 5.10ניצב למישור המוגדר בעזרת עקבותיו
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איור  – 5.11ניצב על מישור המוגדר בעזרת עקבותיו

תרגילים
תרגיל  – 5.1נשוב לאיור  .5.1הפעם יש למצוא את נקודת הדיקור , I ,בעזרת המישור המטיל את הישר
 DEעל הלוח  . π 1יש לבדוק שמקבלים את אותה הנקודה שקיבלנו בעזרת המישור המטיל את  DEעל
הלוח . π 2
תרגיל  – 5.2נניח שבאיור  5.8נתונים המישור ∆  ,המוגדר בעזרת עקבותיו  , t1 , t 2 , t 3וההיטל האופקי,
 , P ′של הנקודה  Pהשייכת למישור ∆  .יש למצוא את ההיטל הנגדי . P ′′
תרגיל  – 5.3דרוש להשלים את האיור  5.9עם ההיטל של הניצב על הלוח  . π 3אם הסרטוט מדויק
ההיטל  P ′′′N ′′′ניצב ל . t 3′′′ -למה?
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הקובייה .חתך מקביל לפאה .פריסת הקובייה .הדרך הקצרה ביותר על משטח הקובייה ,עצה לבניית קובייה מקרטון.

פרק  – 6גופים מישורניים א'
בפרק הזה ובפרק הבא נעסוק בגופים המוגבלים בפאות ) (faces, граниמישוריות ,כגון הקובייה
) ,(қуб, cubeהמנסרה ) (призма, prismוהפי ָרמִידָה .מונח אחר בשביל הגופים האלה הוא פֵאון
) (многогранцик,polyhedronולכל פֵאָה צורה של ְמצולָע ). (многоугольни, polygon
בהמשך נלמד איך נראים ההיטלים של מספר גופים ,נקבל דוגמאות פשוטות של חיתוכים אם מישורים
ונלמד איך פורסים את המעטפות של הגופים אם רוצים לייצר אותן מחומר מישורי כגון קרטון ,פח או דפי
פלסטיק.

הקובייה
הקובייה מוגבלת בשש פאות שכולן ריבועים שווים .הפאות נחתכות ב 12-צלעות ) (edgesוהחיתוכים
של הצלעות הם  8קָדקודים ).(vertices
המתמטיקאי השוויצרי אוילר ) (Euler, 1707-1783הוכיח שמספרי האלמנטים של פאון קשורים בנוסחה

V −E+F =2
כאשר  Vמספר הקדקודים E ,מספר הצלעות ו F -מספר הפאות .במקרה הקובייה

8 − 12 + 6 = 2

באיור  6.1תמונה אכסונומטרית של קובייה שקדקודיה הם  . A, B,...Hהקדקוד  Hבפינה האחורית
התחתונה ולכן הוא נסתר .באותו האיור רואים באדום את ההיטלים של הקובייה על לוחות ההיטלים
 . π 1 , π 2 , π 3מראה אחר ,יותר ציורי ,מופיע באיור .6.2
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איור  – 6.1קובייה במרחב תלת-מימדי

איור  – 6.2קובייה במרחב תלת-מימדי
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איור  – 6.3ההיטלים של קובייה
באיור  6.3התרשים של שלושת ההיטלים של הקובייה המתוארת בשני האיורים הקודמים .שני היטלים
היו מספיקים לתיאור הקובייה ,באם מסומנים הקדקודים ,אך סרטטנו שלושה כדי להקל על הבנת הנושא.
בסימון הקדקודים השתמשנו באותה המוסכמה כמו בפרקים הקודמים .לדוגמה ,בהיטל האופקי ) ( π 1
רשום  D′, A′מאחר שהנקודה  Dנראה והנקודה  Aנסתרת ,אך היטליהם נופלים זה על זה .באיור 6.3
רואים איך מעבירים את הקואורדינאטות  yללוח  π 3בעזרת מחוגה .ניתן להימנע משימוש במחוגה אם

משתמשים בקו עזר ב 450 -ביחס לקו האדמה ,כמו באיור  .6.4אז מעבירים קווי צמד מלוח  π 1עד לקו
העזר )באדום באיור( ומשם קווי צמד אנכיים ללוח . π 3
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איור  – 6.4ההיטלים של קובייה ,קשר אחר ללוח ההיטלים הצידי

חתך מקביל לפאה
אם חותכים קובייה במקביל לפאה כל שהיא ,החתך הוא ריבוע שגודלו שווה לגודל הפאה .התוצאה הזאת
מוסברת באיור  .6.5באיור הזה החתך של הקובייה הוא מקביל לפאות  CDGFו BAHE -ומופיע בצבע
הצהוב .ההיטל על הלוח  π 1זהה להיטלים של הפאות  CDGFו . BAHE -ההיטלים של החתך על
הלוחות  π 2ו π 3 -הם ישרים המסורטטים כקווים אדומים עבים.
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איור  - 6.5חתך של קובייה במקביל לפאה

פריסת הקובייה
בפרק הזה נתאר לראשונה את המושג ְפרִיסָה ) .(developmentתחת השם הזה או בכלל בלי שם
הפעולה מאוד נפוצה וידועה מזמן .לדוגמה ,כדי לחתוך בד בשביל בגד כל שהוא ,או עור בשביל נעל ,יש
לפרוס את משטח הבגד או הנעל שרוצים לייצר .דוגמה פשוטה אחרת היא של קופסה מקרטון .כתרגיל
טוב מומלץ לסטודנטים לפרק קופסה שאיננה עוד בשימוש ולהבין באופן ניסיוני איך בונים מחומר
מישורי את המעטפת של גוף תלת-מימדי .בסעיף הזה אנחנו נלמד איך פורסים קובייה.
בצד השמאלי של האיור  6.6שני היטלים של קובייה ,ובצד הימני הפריסה של מעטפת הקובייה .אם
חותכים את הדף כדי להוציא את הפריסה ומכופפים לפי הקווים המרוסקים האדומים ,משחזרים בשלושה
מימדים את מעטפת הקובייה .שתי הנקודות הרשומות ב B -מתלכדות ,שתי שנקודות הרשומות בC -

מתלכדות וכך הלאה .המרחק  ABבצד השמאלי של הפריסה שווה לגודל האמיתי של הצלע  ABוכך
גם עם מרחקים אחרים.
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איור  – 6.6הפריסה של קובייה
האיור  6.6מראה אפשרות אחת לפרוס את משטח הקובייה ,אך קיימות גם אפשרויות אחרות ,לדוגמה
זאת שבאיור  .6.7מבחינה מתמטית כל האפשרויות לפריסה שקולות זו כנגד זאת ,אך יתכן שמבחינה
טכנולוגית יש לעדיף אחת מהן .לדוגמה ,אם צריך לייצר מספר קוביות מאותו הפח ,רצוי לסדר את
הפריסות כך ששטח הכולל של השאריות יהיה קטן ככל האפשר .יש לתת את הדעת על צורות הפריסה
ואולי להשתמש ביותר מפתרון אחד לפריסה.
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איור  – 6.7פריסה אחרת של אותה הקובייה

הדרך הקצרה ביותר על משטח הקובייה
המושג פריסה מאפשר לנו לפתור בעיה מעניינת .באיור  6.8אכסונומטריה של קובייה
והיטליה על שלוש לוחות .נניח שנותנים את הנקודה  , Qעל הפאה  , ABCDואת הנקודה
 , Rעל הפאה  . CDFGנניח גם שייצור מסוים רוצה ללכת על משטח הקובייה מהנקודה
 Qלנקודה  . Rמה היא הדרך הקצרה ביותר? אולי הפתרון אינו מובן מאליו באיור ,6.8
אך אם מסתכלים בפריסה שבאיור  6.9ברור שהדרך הקצרה ביותר על המשטח היא
לאורך הישר העובר הנקודות  Qו . R -כך מוצאים את הנקודה  Sב ְה הישר  QRחותך
את הצלע  . CDשוויון הזוויות
∠RSD = ∠CSQ

נותן לנו את האפשרות למצוא את הנקודה  Sבעזרת שני משולשים דומים.
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איור  – 6.8הדרך הקצרה על משטח הקובייה
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איור  – 6.9הדרך הקצרה ביותר על משטח קובייה

עצה לבניית קובייה מקרטון
אם בונים את הקובייה ממתכת מספיק לחתוך את הפריסה ולחבר את הצדדים בעזרת
ריתוך או אלחמה .אם רוצים לבנות את הקובייה מקרטון ,צריכים להכין שוליים להדבקה.
כתרגיל טוב ממליצים לסטודנטים להעתיק על קרטון את הפריסה שבאיור  6.10ולחתוך
לפי הקווים החיצוניים של השטחים המסומנים בצהוב .בהמשך יש למרוח דבק על
השטחים בצהוב ,לקפל ולהדביק.

איור  – 6.10איך לבנות קובייה מקרטון

תרגיל
תרגיל  – 6.1נניח שבאיור  6.3נתונים רק ההיטלים על לוחות ההיטלים  π 1ו π 2 -והקדקודים אינם
מסומנים .מה הם ההיטלים האפשריים על הלוח ? π 3
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הפירמידה .חתכים מקבילים לבסיס .פריסת הפירמידה .פירמידה קטומה בשיפוע .פריסת הפירמידה השלמה .פריסת הפירמידה הקטומה

פרק  – 7גופים מישורניים ב'
)בלתי מושלם(

הפירמידה )(The pyramid, пирамида
הפירמידה היא דוגמה ידועה של גוף מישורני .מי לא שמע על הפירמידות של מצרים העתיקה? הפירמידה
מופיעה כצורה נפוצה בגגות של בניינים שונים ויישום די חדש היא הפירמידה מזכוכית העומדת מזה כמה
שנים בכניסה של המוזיאון  Louvreבפריז.
האלמנטים התחיליים של פירמידה הם ְמצולָע ונקודה מחוץ למישור המצולע .המצולע מהווה את בסיס
הפירמידה והנקודה את הקדקוד .נשאר להעביר ישרים מכל נקודה של המצולע לקדקוד הפירמידה.
הישרים הנ"ל הם חלק מצלעות הפירמידה ונקראים מקצועות .בנספח לפרק הזה נראה איך בונים
פירמידה בתוכנת  ,SolidWorksכאשר כל צלע של הבסיס מגדירה יחד עם הקדקוד פאה מישורנית.
לתהליך קוראים .Lofting

איור  – 7.1הגדרת הפירמידה
נניח שלבסיס צורה של מצולע משוכלל ) ,( regular polygonז"א שלכל צלעות הבסיס אותו אורך
ושכל הזוויות שוות .כאשר הקדקוד נמצא על האנך העולה ממרכז המעגל החוסם את הבסיס אומרים
שהפירמידה ישרה .באיור  7.1בחרנו בדוגמה הנפוצה ביותר של פירמידה ,דהיינו בפירמידה ישרה בעלת
בסיס בצורת ריבוע .בצד השמאלי של האיור רואים את הבסיס המרובע ,ABDC ,ואת הקדקוד ,V ,
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הנמצא מחוץ למישור הבסיס .בצד הימני של האיור רואים את הפירמידה שנוצרה לאחר חיבור כל
הקדקודים .נבדוק גם במקרה הזה את נוסחת  ,Eulerכאשר מספר הקדקודים הוא  , V = 5מספר הפאות,
 , F = 5ומספר הצלעות: E = 8 ,
V − E + F = 5−8+5 = 2

כללית ,צורת הבסיס יכולה להיות מצולע כל שהוא והקדקוד אינו חייב להיות מעל מרכז הבסיס .באיור
 7.2רואים בצד השמאלי דוגמה של פירמידה בעלת בסיס משולש ,ובצד הימני פירמידה בעלת בסיס
משושה .הפירמידה שבצד השמאלי של איור הנה הפאון הפשוט ביותר ולו השם המיוחד ארבע פאון,
ובלועזית  .tetrahedronלצורת תמונות כמו אלו שבאיור  ,7.2אך ללא קווים נסתרים ,קוראים שלד
קווי ובאנגלית  .wireframeתנו את דעתכם על ההבדל בין קווים נראים לבין קווים נסתרים ) hidden
.(lines

איור  – 7.2פירמידה בעלת בסיס משולש ופירמידה בעלת בסיס משושה

חתכים מקבילים לבסיס
כאשר חותכים פירמידה בעזרת מישור המקביל למישור הבסיס מקבלים צורה דומה לצורת הבסיס .באיור
 7.3רואים חתכים מקבילים לבסיס בשלושת הדוגמאות של פירמידות המופיעות באיורים  7.1ו.7.2-
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הקווים האדומים הם קווי החיתוך על פני הגופים השלמים .באיור  7.4הנחנו שהחלקים של הפירמידות
שמעל מישורים החותכים נעלמו .אזי ,האיורים הם המראים הנותרים לאחר החיתוך.

איור  – 7.3חתכים מקבילים לבסיסי הפירמידות
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איור  – 7.4פירמידות קטומות במקביל לבסיסיהן

נחזור כעת לפירמידה הישרה בעלת בסיס מרובע .תרשים מתאים מופיע באיור  .7.5באותו התרשים
רואים גם את היטלי ה ִעק ָבּה , f ′, f ′′ ,של מישור המקביל לבסיס הפירמידה .דרוש למצוא את קו החתך
על פני הגוף .הפתרון מסורטט באיור  .7.6מתחילים מהלוח  π 2בו מוצאים את ההיטלים הנגדיים של
הנקודות  , EFGHז"א את הנקודות  . E ′′F ′′G ′′H ′′בעזרת קווי צמד מוצאים את ההיטלים האופקיים
 . E ′F ′G′H ′קו החתך מגדיר מרובע דומה למרובע הבסיסA′B ′C ′D ′ ,
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איור  – 7.5פירמידה ומישור חיתוך המקביל לבסיס

איור  – 7.6פירמידה ,חתך מקביל לבסיס
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איור  – 7.7חתך אופקי בפירמידה בעלת בסיס משולש
באיור  7.7נתנה פירמידה בעלת בסיס משולש , ABC ,וקדקוד  .Vכמו כן ,נתון מישור אופקי המוגדר
ע"י העִקבָּה . fדרוש למצוא את קו החיתוך על פני הגוף השלם ולסרטט את הפירמידה הקטומה )ללא
החלק שמעל מישור החיתוך(.

הפתרון מסורטט באיור  .7.8קל למצוא את הנקודות  Dו E-של קו החיתוך .את ההיטלים הנגדייםD ′′ ,
ו E ′′ -מוצאים בלוח  . π 2בעזרת קווי צמד מוצאים את ההיטלים האופקיים  . D ′, E ′את הנקודה
השלישית  ,F ,אי-אפשר למצוא באותה הדרך מאחר שקו הצמד היורד מההיטל  F ′′מתלכד עם ההיטל
 . V ′C ′כדי לפתור את הבעיה נעזרים בידע שהצורה של קו החיתוך היא מצולע דומה לבסיס .אי לכך
מספיק להעביר את הקטע  D ′F ′כמקביל לצלע הבסיס  , A′C ′ואת הקטע  E ′F ′כמקביל לצלע . B ′C ′
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איור  – 7.8איך מוצאים את קו החיתוך בעזרת ידע על צורת החיתוך
דרך אחרת ,טובה גם במקרים אחרים ,מוסברת באיור  .7.9מסרטטים את ההיטלים על הלוח  . π 3שם
ההיטל  F ′′′של הנקודה  Fנמצא כחיתוך של קו הצמד האופקי הבא מההיטל  F ′′עם ההיטל  V ′′′C ′′′של

הצלע . VC

7

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  ,7גופים מישורניים ב'

איור  -7.9מציאת החיתוך בעזרת ההיטל על הלוח π 3
אם מסירים את חלק הפירמידה שמעל מישור החיתוך ,מקבלים את התרשים של הגוף הנותר כפי שהוא
מופיע באיור .7.10
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איור  – 7.10הפירמידה הקטומה שנותרת לאחר החיתוך

פירמידה קטומה בשיפוע
באיור  7.11נתונה פירמידה בעלת בסיס מרובע ,ABDC ,והקדקוד  .Vכמו כן ,נתון מישור חיתוך∆ ,
)ראה איור ,(7.14המוגדר ע"י העקבות  hו . f -המישור הזה ניצב ללוח  , π 2אך עומד בשיפוע ביחס
ללוח  . π 1דרוש למצוא את קו החיתוך על פני הגוף השלם ולסרטט את התרשים של הגוף הנותר לאחר
הסרת החלק שמעל מישור החיתוך.
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איור  – 7.11חיתוך פירמידה כאשר מישור החיתוך משופע
הפתרון מופיע באיור  .7.12מתחילים מההיטל הנגדי .בלוח

 π 2מוצאים את ההיטלים

 . E ′′' , F ′′, G ′′, H ′′בעזרת קווי צמד מוצאים את ההיטלים האופקיים  . E ′, F ′, G ′, H ′באיור 7.13
התרשים של הגוף הנותר לאחר הסרת החלק שמעל החיתוך.
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איור  – 7.12פתרון החיתוך בשיפוע

איור  – 7.13פירמידה קטומה בשיפוע
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איור  – 7.14המישור ∆ החותך את הפירמידה שבאיור 7.11
בסיכום ,כאשר חותכים את הפירמידה שבאיור  7.1במישור ∆ המסורטט באיור  ,7.14ומסירים את
החלק שמעל מישור החיתוך ,הגוף הנותר הוא הגוף המסורטט מטה ,באיור  .7.15באיורים  7.14ו7.15-
רואים את העקבות של המישור ∆  ,דהיינו העקבה  hעל הלוח  , π 1והעקבה  fעל הלוח . π 2
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איור  – 7.15האכסונומטריה של הפירמידה הקטומה

פריסת הפירמידה השלמה
בצד השמאלי של האיור  7.16רואים את התרשים של פירמידה ובצד הימני את הפריסה של פני הגוף
)מעטפת ובסיס( .בפריסה הזאת קל לזהות את הפאות של הגוף הנתון ,דהיינו את הבסיס שצורתו ריבוע,
ואת ארבעת הפאות הצדדיות שצורותיהן משולשים .על מנת לסרטט את הפריסה אנחנו צריכים לדעת את
האורכים האמיתיים של כל הצלעות .לגבי הבסיס .אין לנו בעיה מאחר שבלוח

 π 1רואים את הבסיס

בגודל אמיתי ומשם יכולים למדוד את האורך  . AB = BC = CD = DA = bלעומת זאת ,איננו רואים
את הצלעות

 AV , BV , CV , DVבגודל אמיתי לא בלוח  π 1ולא בלוח  . π 2אנחנו כן רואים בגודל

אמיתי ,בלוח  , π 2את הגובה המשותף  hשל המשולשים  . ABV , BCV .CDV .DAVנשאר להחליט
באיזו דרך רוצים לבנות את המשולשים.
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איור  – 7.16פריסה של פירמידה
פתרון א'

כפתרון אפשרי ראשון נבחר באפשרות לבנות את המשולשים כאשר יודעים את הגודל של כל צלע וצלע.
ככתוב למעלה ,את הגודל האמיתי ,b ,מודדים ישר בלוח  . π 1כדי למצוא את הגודל האמיתי המשותף של
הצלעות  AV , BV , CV , DVנשתמש בבנייה שלמדנו בפרק  ,3הסעיף "גודל אמיתי של קטע של ישר".
נתבונן עכשיו באיור  .7.17בהתחלה יש להעביר ניצב להיטל האופקי של הצלע  , BVז"א ניצב ל-
 . B ′V ′אנחנו מנצלים את העובדה שבמקרה הזה )במקרים אחרים יכול להיות לא נכון!(  A′V ′ניצב ל-
 B ′V ′ומעבירים את הקטע  . V ′Uעל הישר  V ′Uמודדים קטע  V ′Wהשווה לגובה הקדקוד  Vמעל
הבסיס .ז"א השווה ל . E ′′V ′′ -השיטה הטובה ביותר היא למדוד ְבמְחוגָה את האורך  , E ′′V ′′לקחת את
הנקודה  Bכמרכז ולצייר קשת עם רדיוס השווה ל . E ′′V ′′ -בחיתוך של הקשת עם  V ′Uמוצאים את
הנקודה  .Wהיחסים הבאים מסכמים את הבנייה
V ′U ⊥ B ′V ′
) V ′W = E ′′V ′′ = z (V
הגודל שחיפשנו הוא . B ′W
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איור  – 7.17פריסת פירמידה ,פתרון א'
המשך הבנייה נמצא באיור  .7.18שמים את המְחוגָה בנקודת  A′כמרכז ומשרטטים קשת עם רדיוס
השווה ל . B ′W -מעבירים את המְחוגָה לנקודת  B ′ומסרטטים קשת עם אותו הרדיוס .בחיתוך של שני
הקשתות נמצא את הנקודה  .(vertex bottom) Vbהמשולש  A′B ′Vbשווה לפאה  ABVולכן המשולש
הזה הנו חלק מהפריסה .נשאר לחזור על אותה הבנייה בשביל שלושת הפאות הנותרות.

15

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  ,7גופים מישורניים ב'

איור  – 7.18פריסת פירמידה ,פתרון א'
פתרון ב'

איור  – 7.19פריסת פירמידה ,פתרון ב'
16
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נתייחס לאיור  .7.19כבר ציינו שהצלעות  AV , BV , CV , DVאינן מופיעות בגודל אמיתי בלוח π 1
וגם לא בלוח  . π 2מה שכן ניתן לראות בגודל אמיתי באחד הלוחות הוא הגובַהּ  FVשל המשולש BCV
)אותו דבר לגבי הגובה של המשולש  .(ADVאכן ,בלוח  π 2האורך  F ′′V ′′שווה לאורך הנ"ל .נשים
לכן את רגל המחוגה בנקודת  , F ′′כמרכז ,ונפתח את המחוגה עד לנקודת  . V ′′נעביר קשת עם הרדיוס
 F ′′V ′′עד שמגיעים לאופקי העובר דרך הבסיס של הפירמידה .משם נוריד קו צמד עד שהוא חותך את
הנגדי העובר דרך  . V ′כך מוצאים את הנקודה  .(vertex right) Vrהמשולש  B ′C ′Vrשווה לפאה
 BCVולכן הוא חלק מפריסת הפירמידה.
התהליך בו השתמשנו שייך לשיטת הסיבוב .כאשר ציר הסיבוב הוא אופקי ,כמו במקרה שלנו ,מקובל
בספרות הטכנית האירופית לקרוא לו ַה ְר ָבּצָה .כמה תרגומים של המונח הזה הם
אנגלית

revolving, rebatment,

רוסית

наложениє фигур

צרפתית

rabattement

גרמנית

Umklappung

באיור  7.20תמונה אכסונומטרית של הרבצת אחת הפאות של הפירמידה .ניתן לראות את הפאה בשני
מצבים ביניים ובמצב הסופי .כמו כן ,רואים גם את ההיטל הנגדי )ז"א על הלוח  ( π 2של הפירמידה ושל
מסלול הקדקוד .V

איור  – 7.20הרבצת פאה של הפירמידה
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פתרון ג'

במקום לסובב את אחת הפאות מסביב לציר אופקי ,ניתן לסובב את כל הפירמידָה סביב ציר אנכי עד
שהצלע המעניינת אותנו מקבילה ללוח  π 2ואז ,בלוח הזה ,רואים את אותה הצלע בגודל אמיתי .לדוגמה,
באיור  7.21המישור  AVCעומד בשיפוע ביחס ללוח  . π 2נבחר כציר סיבוב את ציר הסימטריה של
הפירמידה ,ז"א בציר האנכי העובר דרך הקדקוד  ,Vונסובב את הפירמידה בחצי זווית ישרה .אזי ,באיור
 7.22רואים בקו מרוסק ) (dashed lineירוק את הפירמידה במצב המקורי ובקו שלם )(solid line
שחור את הפירמידה לאחר סיבוב של  . 45 oעכשיו הצלע  AVמוטלת בגודל אמיתי כקטע  A0V ′′על
הלוח . π 2

איור  – 7.21לסיבוב סביב ציר אנכי
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איור  – 7.22לסיבוב סביב ציר אנכי
איך מבצעים למעשה את הפעולה המתוארת ? פשוט מאוד ,כמו באיור  .7.23בלוח  π 1שמים את המחוגה
בנקודת  V ′כמרכז ופותחים אותה עד לנקודת  . A′בהמשך מסרטטים שמינית מעגל עם רדיוס  A′V ′עד
שמגיעים לנגדי העובר דרך הנקודה  . V ′מכאן מעלים קו צמד ללוח  π 2ומוצאים את הנקודה  A0שהיא
הרגל של הצלע המסובבת  .AVהקטע  A0V ′′שווה לגודל האמיתי של הצלע . AV

19
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איור  – 7.23לסיבוב סביב ציר אנכי
פתרון ד'

נוכל לראות את הגודל האמיתי של הצלע  AVגם אם נטיל את המישור  ACVעל לוח המקביל לו .באיור
 7.24קראנו ללוח הנוסף  . π 4הלוח  π 4עומד בתנאים:
-

הוא ניצב ללוח ; π 1

-

הוא מקביל למישור . AVC

את ההיטל של המשולש  ACVעל הלוח החדש מקבלים בקלות כאשר ממלאים את התנאים:
-

ההיטלים של הנקודות  C,B,Aנמצאים על קווי צמד היוצאים מאותן הנקודות והן ניצבים
למישור ; ACV

-

הגבהים )הקואורדינאטות  ( zשל ההיטלים שווים לגבהים הניתנים למדידה בלוח . π 2

התנאי השני מבוסס על העובדה ששני הלוחות  π 2ו π 4 -ניצבים ללוח  . π 1כאנלוגיה אפשר לחשוב
שצלם מצלם את המשולש  ACVפעם אחת כאשר הוא פונה אל הלוח  , π 2ופעם נוספת כאשר הוא פונה
אל הלוח  . π 4ברור שבשני המקרים הוא רואה את הנקודה  Vבאותה הגובה.
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איור  – 7.24הטלה על מישור עזר המקביל למישור ADV
לאחר שסרטטנו באיור  7.24את ההיטל על הלוח  π 4נשאר למצוא את ההרבצה של  , π 4ז"א לסובב את
הלוח עד שהוא נמצא ב . π 1 -הפעולה מתוארת באיור  7.25בו רואים באדום א המסלול )רבע מעגל( של
הקדקוד  Vובשחור את ההרבצה של המישור . ACV
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איור  – 7.25ההרבצה של מישור העזר
ואיך מבצעים למעשה את ההטלה של המישור  ? ACVפשוט כמו איור  .7.26מעבירים קו אדמה חדש,
 , x IV y IVהמקביל ל . A′C ′ -בעזרת קווי צמד הניצבים לקו האדמה החדש מוצאים את ההיטלים
 . Ar , Br , C rלאורך הישר  V ′Brמודדים

) BrVr = z (V
במילים אחרות  BrV rשווה לגודל האמיתי של הצלע  , AVוהקטע  C rVrשווה לגודל האמיתי של
הצלע . CV
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איור  – 7.26הטלת המישור  ACVעל הלוח π 4

איור - 7.27
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האם ניתן לפשט עוד יותר את התהליך? האיור  7.27מוכיח שכן .באמצע הקטע  A′C ′מעבירים ניצב
לקטע הזה ולאורך הניצב מודדים
E ′Vr = E ′′V ′′
הקטע  A′Vrשווה לגודל האמיתי של הצלע  AVוהקטע  C ′Vrשווה לגודל האמיתי של הצלע . CV
במקרה שלנו ,ז"א פירמידה בעלת בסיס שצורתו ריבוע. AV = CV ,
פריסה אחרת

פריסת הפירמידה הקטומה
בשיטה הקלה ביותר מסרטטים קודם כל את הפריסה של הפירמידה השלמה .בהמשך מודדים את
האורכים האמיתיים של הצלעות הנותרות לאחר ביצוע החתך והסרת חלק מהפירמידה.

מצב חדדי בין נקודה לבין פירמי ָדה
נקודה על משטח הפירמי ָדה

כאשר יודעים שנקודה מסוימת נמצאת על המעטפה של פירמידה נתונה ,מספיק לתת היטל אחד שלה,
ההיטל השני כבר מוגדר .בהמשך נראה איך ניתן למצוא את ההיטל השני.
מציאת ההיטל השני בעזרת חתך אופקי

באיור ? נתונים שני היטלים של פירמידה ,היטל נגדי , P ′′ ,של הנקודה  , Pוהידע שהנקודה הזאת
נמצאת על מעטפת הפירמידה .דרוש למצוא את ההיטל האופקי , P ′ ,של הנקודה . P
בסעיף הזה נראה איך מוצאים את ההיטל הדרוש בעזרת חתך אופקי המכיל את הנקודה  . Pאנחנו יודעים
שהחתך הזה הוא צורה דומה לבסיס .מתחילים מהלוח  π 2בו מעבירים אופקי דרך ההיטל  . P ′′במילים
אחרות ,מעבירים דרך  P ′′ישר המקביל לקו האדמה .הבנייה היא זאת שבאיור  .7.6מההיטל P ′′
מורידים קו צמד עד שהוא חותך את ההיטל האופקי של קו החתך בנקודה  . P ′זה ההיטל הדרוש.
מציאת ההיטל השני בעזרת ישר השייך למישור של פאה נתונה.
באיור ? הנתונים והדרישה הם כמו בסעיף הקודם .אם אנחנו יודעים שהנקודה  Pנמצאת על פאה
מסוימת של הפירמידה מספיק להעביר דרך ההיטל  P ′′היטל של ישר השייך לאותה הפאה )נקרא לו ( l ′′
ולאחר מכן לבנות את ההיטל האופקי של אותו הישר )  .( l ′מההיטל  P ′′מורידים קו צמד עד שהוא
חותך את  l ′וכך מוצאים את ההיטל הדרוש. P ′ ,
בדיקת המצב של נקודה ביחס למשטח הפירמי ָדה

כאשר נותנים שני היטלים של פירמידה ושני היטלים של נקודה ,נקרא לה  , Pהנקודה יכולה להימצא
בתוך הפירמידה ,על מעטפת הפירמידה ,או מחוץ לפירמידה .כדי להבדיל בין שלושת המקרים הנ"ל
צריך לבנות היטל או חתך מתאים.
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תרגילים
תרגיל  - 7.1דרוש לבדוק את נוסחת  Eulerבמקרים הפירמידות שבאיור .7.2

תרגיל  – 7.2דרוש לבדוק את נוסחת  Eulerבמקרה הפירמידה שבאיור .7.10
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הגדרה ,יצירת הגליל .נקודה על משטח הגליל הישר ,ההיבט הגיאומטרי .נקודה על משטח הגליל ,ההסבר האנליטי .נקודה על הגליל
המשופע ,ההיבט הגיאומטרי .נקודה על הגליל המשופע ,ההסבר האנליטי .חתך מקביל לבסיס.

פרק  – 8הגליל
)בלתי מושלם וללא הגהה(

הגדרה ,יצירת הגליל

איור  – 8.1גליל ַמ ְעגָּלִי ישר
כדי לייצר גליל צריכים שני אלמנטים :עקומה שהיא הבסיס של הגליל ,וישר שהוא ה ָקו היו ֵצר .הדוגמה
שבאיור  8.1היא הפשוטה והנפוצה ביותר .הבסיס הוא מעגל וקו היוצר ניצב למישור הבסיס .כאשר הקו
היוצר נ Gלאורך הבסיס ונשאר ניצב למישור הבסיס )במילים אחרות נשאר מקביל למצב התחילי שלו(
נוצר גליל ַמ ְעָגלִי ) .( circular cylinderהתוצאה הסופית מוצגת באיור  8.2בו ניתן לראות מספר קווים
יוצרים .הם מקבילים זה לזה וניצבים לבסיס .ניתן גם לחשוב שהגליל נוצר ע"י סיבוב קו היוצר סביב
הציר המופיע באיור .8.1
ניתן לדמיין גם גליל בעל בסיס שאינו מעגל .לדוגמה ,באיורים  8.3ו 8.4-רואים גליל בעל בסיס אֶלי ְפּטִי.
המשטח הזה נוצר ע"י קו יוצר הנע לאורך הבסיס ונשאר מקביל לציר הסימטריה שבמקרה הנתון הוא
ניצב למישור הבסיסְ .לחַלופִין ,ניתן לראות את משטח הגליל כנוצר כאשר צורת הבסיס נעה לאורך הקו
היוצר .התהליך הזה מתאים לפעולה שבמערכות תיב"מ נקראת  .loftingכאשר הקו היוצר אינו ניצב
משׁפַּע ) .(oblique cylinderמאוחר יותר נראה גם מקרה כזהׁ.
למישור הבסיס ְמקבלים גליל ֻ
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איור  – 8.2גליל ישר בעל בסיס מעגלי
להלן התרגום של המונח גליל לכמה שפות:
אנגלית

cylinder

רוסית

цилиндр

צרפתית

cylindre

גרמנית

Zylinder

התרגומים של המונח קו יוצר הם
אנגלית

generator

רוסית

производящая

צרפתית

génératrice

גרמנית

Mantellinie
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איור  – 8.3גליל ישר בעל בסיס ֶאלִי ְפּטִי

איור  – 8.4גליל ישר בעל בסיס אֶלי ְפּטִי
3
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נקודה על משטח הגליל הישר ,ההיבט הגיאומטרי
באיור  8.5מופיע התרשים של גליל מעגלי .נניח תחילה שנותנים היטל של נקודה על הלוח  π 2ואומרים

″ ″
שהנקודה נמצאת על משטח הגליל .מסיבות שנבין מיד ,באיור ההיטל הנתון מסומן ב . P1 , P2 -כדי
למצוא את ההיטל האופקי מספיק להוריד קו צמד מההיטל הנתון ולמצוא את החיתוך שלו אם ההיטל
′ ′
האופקי של הגליל .מגלים מיד שיש שני היטלים . P1 , P2 ,אחד ההיטלים מתאים לנקודה הנראית ,ההיטל
האחר לנקודה נסתרת )הנמצאת על החלק האחורי של הגליל( .במקרה הזה יש פתרון לבעיה ואפילו יש
שני פתרונות.
′
נניח עכשיו שההיטל הנתון הוא היטל אופקי ,לדוגמה  . P1אנחנו יודעים שיש להרים קו צמד מההיטל
הנתון ,אך איננו יודעים עד לאן .במקרה הזה איננו יכולים לפתור את הבעיה ,המיקום של ההיטל הנגדי
אינו מוגדר.

איור  – 8.5התרשים של גליל ישר ונקודות על המשטח שלו

נקודה על משטח הגליל הישר ,ההסבר האנליטי
איור  – 8.6המשוואה של הגליל הישר
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באיור  8.6רואים שוב גליל מעגלי .הרדיוס של הבסיס הוא  rוהציר  zהוא ציר הסיבוב .אזי המשוואה
הקארטסית ) (Cartesianשל המשטח היא
x2 + y 2 = r 2

)(8.1

אם נותנים את ההיטל הנגדי )על  ( π 2של נקודה  , Pקובעים את הקואורדינאטות  x p , z pשל הנקודה.
ממשוואה ) (1ניתן לחלץ את הקואורדינאטות
2

y p1 , y p 2 = ± r 2 − x p

של שתי הנקודות  P1 , P2המתאימות להיטל הנתון .כלומר ,בלוח  π 1נמצאות שתי נקודות המתאימות
להיטל הנגדי הנתון ולבעיה יש שני פתרונות.
אם נותנים את ההיטל האופקי )על  ( π 1של נקודה  , Pקובעים את הקואורדינאטות  x p , y pשל הנקודה.
שתי הקואורדינאטות האלו צריכות למלא את המשוואה של הגליל )משוואה  (8.1אך אותה המשוואה
איננה כוללת גם את הקואורדינאטה  . z pלכן ,ההיטל הנגדי , P′′ ,אינו מוגדר וכל מה שאנחנו יודעים
עליו הוא שההיטל צריך להימצא על קו הצמד העולה מההיטל  . P′במקרה הזה איננו יכולים לפתור את
הבעיה.
במקום המשוואה הקארטסית של הגליל ,בסרטוט ממוחשב נוח להשתמש במשוואות הפרמטריות:

x = xc + r cos 2πu
y = yc + r sin 2πu
z = hv
כאשר  xc , ycהן הקואורדינאטות של מרכז הבסיס h ,גובה הגליל ,והפרמטרים  u, vרצים מ 0-ל.1-
כפי שרואים ,שני פרמטרים מספיקים כדי להגדיר כל נקודה על משטח הגליל ולכן אומרים שהמימד של
המשטח הזה הוא  ,2כמו המימד של כל משטח בגיאומטריה ה ֶאוְקלידית התלת-מימדית.

נקודה על משטח הגליל המשופע ,ההיבט הגיאומטרי
כאשר הגליל משופע ונותנים את ההיטל האופקי של נקודה על המשטח ,ניתן למצוא את ההיטל הנגדי.
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כאשר הגליל משופע ונותנים את ההיטל האופקי של נקודה על המשטח ,ניתן למצוא את ההיטל הנגדי.

נקודה על משטח הגליל המשופע ,ההסבר האנליטי

חתך מקביל לבסיס
בכל גליל הצורה של כל חתך המקביל לבסיס שווה לצורת הבסיס.

חתך מקביל לקו היוצר
בגליל ישר כל חתך במישור המוגדר ע"י שני קווים יוצרים הוא מלבן.
בגליל משפע כל חתך במישור המוגדר ע"י שני קווים יוצרים הוא טרפז.

חתך בשיפוע
כאשר מישור החיתוך אינו מקביל לבסיס הגליל וגם לא כולל שני קווים יוצרים ,לקו החיתוך צורה של
ֶאליפּ ָסה .הדוגמה שבאיור ?? פשוטה מאחר שהגליל נחתך במישור הניצב ללוח  . π 2נניח שנותנים
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ההיטלים על הלוחות  π 1ו π 2 -ודורשים לסרטט את ההיטל על הלוח  . π 3כדי לפתור את הבעיה מחלקים
את ההיטל האופקי למספר קשתות שוות .בדוגמה חילקנו את המעגל ל 8-קשתות ורשמנו את הנקודות
המתאימות במספרים הרצים מ 0-ל .7-הסדר הוא בכוון הטריגונומטרי החיובי .כמו כן ,סרטטנו את קו
העזר ב) 45o -הקו באדום( המאפשר לנו לבנות את ההיטל על הלוח . π 3
נתחיל מהנקודה הרשומה ב 0-ונעביר קווי צמד ללוחות  π 2ו . π 3 -בלוח  π 3מוצאים את הנקודה 0′′′

כחיתוך של שני קווי צמד .נמשיך באותה דרך כדי למצוא את הנקודה  1′′′וכך הלאה.
נוכיח עכשיו שההיטל הצידי של קו החיתוך הוא באמת אליפסה .באיור ??? הציר  zהוא ציר הסימטריה
)הסיבוב( של הגליל r ,הוא רדיוס הבסיס h ,הגובה של המרכז של הפאה העליונה של הגליל הקטום ,ו-
 βהשיפוע של הפאה )זאת השיפוע של המישור החותך( .המשוואות הפרמטריות של הגליל הן
x = r cos α
y = rα

המשוואה של המישור החותך )המישור של הפאה העליונה של הגליל הקטום( הנה
z = h + x tan β
מכאן שהמשוואות של ההיטל של קו החיתוך על הלוח  π 3הן

y = r sin α
z = h + r tan β cos α
לאחר קצת אלגברה מקבלים
y 2 ( z − h) 2
+
=1
r 2 r 2 tan 2 β

וזאת המשוואה של אליפסה שמרכזה בגובה  , hהציר האופקי  2rוהציר האנכי . 2r tan β
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איור ?? – התרשים של גליל קטום בשיפוע

האליפסה בגודל אמיתי
כאשר הגליל הקטום מתואר בתרשים כמו באיור ?? ניתן לסרטט את קו החיתוך בשתי דרכים פשוטות:
א( ע"י סיבוב המישור המשופע סביב ציר הניצב ללוח  . π 2זה בעצם מקרה פשוט ביותר של
הרבצה.
ב( בעזרת הטלה על לוח עזר )נקרא לו  ( π 4המקביל לפאה העליונה של הגליל.
נגדיר במישור הפאה העליונה מערכת קואורדינאטות כדלקמן:
-

הראשית בציר הסיבוב של הגליל;

-

הציר  ξמקביל ללוח ; π 2

-

הציר  ηניצב ללוח . π 2

הקשר למערכת הקואורדינאטות בה הגדרנו את הגליל ואת המישור החותך הוא

ξ = x / cos β = r cos α / cos β
η = y = r sin α
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מכאן
=1

η2
r2

+

ξ2
(r / cos β ) 2

וזאת משוואה של אליפסה בעלת ציר גדול השווה ל 2r / cos β -וציר קטן השווה ל. 2r -

פריסת הגליל
הפריסה של גליל היא מלבן שגובהו שווה לגובה הגליל ואורכו שווה להיקף הבסיס .בניסוח אלגֶ ְבּרֵי אורך
הפריסה שווה ל, 2πr -

כאשר  rהוא רדיוס הבסיס .אם מודדים מסרטוט ,עדיף להשתמש בקוטר, d ,

ולא ברדיוס . r ,אז אורך הפריסה שווה ל . πd -כדי להבין את ההמלצה הזאת נניח שדיוק המדידה שלנו
הוא עשירית מילימטר .המספר הזה סביר בשביל עין בריאה ובמיוחד בשביל עין צעירה .בהנחה הזאת
הטעות היחסית במדידת רדיוס היא  , 0.1 / rכאשר הטעות היחסית במדידת קוטר היא  , 0.1 / dכלומר
חצי מהטעות במדידת הרדיוס .הטעות היחסית בתוצאת המכפלה שווה לסכום הטעויות היחסיות בגורמי
המכפלה.

פריסת הגליל ה ָקטום בשיפוע

איור ?  -הפריסה של גליל קטום בשיפוע
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בצד השמאלי של האיור ? רואים את התרשים של גליל קטום בשיפוע ) .(truncated cylinderהציר z
הוא ציר הסיבוב )ציר סימטריה( של הגליל .רדיוס הבסיס הוא  rוהזווית של המישור העליון היא . β
בצד הימין של האיור רואים את פריסת המעטפה .הקואורדינאטה לאורך בפריסה היא  ξוהקואורדינאטה
לגובה . ξ = z

החדירה של גלילים ניצבים זה לזה
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נספח א – המתמטיקה של האליפסה
הסרטוט שלמטה מבוסס על המשוואות הפרמטריות של האליפסה
x = a cos α
y = b sin α
כאשר  aהוא חצי ציר הגדול ו b -חצי ציר הקטן .הזווית  αהיא הזווית בין הרדיוס מראשית ל A-לבין
ציר ה . x -בודקים בקלות ש-
2
2
x
y
+ 2 = cos 2 α + sin 2 α = 1
2
a
b
כלומר ,המשוואה הקארטסית של האליפסה.
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שיטה לסרטט את האליפסה כאשר יודעים את שני הצירים

נספח ב – קירוב האליפסה בעזרת קשתות של מעגל
התקן הגרמני  DIN 5מתאר את המבטים האכסונומטריים של קובייה .בשלושת הפאות הנראות של
הקובייה מסורטטים מעגלים .במראים האכסונומטריים המעגלים מופיעים כאליפסות .בנספח הזה נעסוק
בשיטה לסרטוט מקורב של האליפסה המופיעה על הפאה העליונה של הקובייה ,כאשר האכסונומטריה
היא איזומטריה .הקירוב מורכב מארבע קשתות של מעגל.
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העברת קווים ב60o -
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המרכז של המעגל הראשון
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ההבדל בין האליפסה לבין הקירוב שלה
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פרק  –9החרוט וחתכים קוניים
The cone and the conics
הגדרה .התרשים של חרוט .נקודה על משטח החרוט .חתכים קוניים .הפריסה של חרוט .הפריסה של חרוט קטום .נספחים.

הגדרה
באיור  9.1נתונים ציר סיבוב , Oz ,וישר  . gתהי  αהזווית )החדה!( בין  Oxלבין  . gכאשר g
מסתובב מסביב לציר  , Ozנוצר משטח הנקרא חָרוּט ַמ ְעַגלִי ישר ) .(right circular coneראה את
האיור ׁ.9.1

איור  – 9.1להגדרת ה ָחרוּט ה ַמ ְעגָלִי הישר
למשטח החרוט שתי יְריעות כפי שרואים באיור  .9.2לישר  gקוראים קָו יוצֵר' ,או פשוט יוצֵר .החרוט
המתמטי נמשך לאין-סוף גם בכיוון החיובי של הציר

, Ozוגם בכיוון השלילי של אותו הציר .את

התכונה הזאת יש להבין היטב מאחר שעליה מבוססת התיאוריה של החתכים הקוניים.

1

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  ,9החרוט וחתכים קוניים

איור  – 9.2שתי היריעות של משטח החרוט
להלן תרגומים של המונחים שלמדנו בהתחלת הפרק הזה.
חָרוּט

קָו יוצֵר

יְרי ָעה

אנגלית

cone

generator

sheet

רוסית

конус

обобщение
производящая

צרפתית

cône

génératrice

nappe

גרמנית

Kegel

Erzeugende,

Schale,

Mantellinie

Mantel

אם מערכת הקואורדינאטות היא זאת שבאיור  ,9.1קל לראות שכל נקודה נעה לאורך מעגל המתואר ע"י
המשוואה  , x 2 + y 2 = r 2כאשר רדיוס הסיבוב שווה ל . r = z tan α -מכאן שמשוואת החרוט
)המעגלי הישר( היא
x 2 + y 2 = z 2 tan 2 α

2
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ניתן להכליל את המושג של חרוט אם מסכימים שכל נקודה של הקו היוצר נעה במישור הניצב לציר
לאורך עקומה אחרת מאשר מעגל .לדוגמה ,אם העקומה היא אֶלי ְפסָה המשוואה של המשטח היא
x2 y2 z2
+
=
a2 b2 c2

9.2

באיורים  9.3ו 9.4-דוגמאות של חרוט אליפטי ישר.

ָשר
איור  – 9.3חָרוּט ֶאלִיפְטי י ָ
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איור  – 9.4המשטח של חרוט אליפטי
שפָּע .דוגמה כזאת מופיעה
ניתן גם לחשוב על ַה ְכ ָללָה ) (generalizationאחרת בה החרוט הוא ְמ ֻ
באיור  .9.5ניתן לראות שכל החתכים האופקיים )המקבילים ללוח  ( π 1הם מעגלים .האיור מראה גם את
ההיטלים על  π 1של כמה מהמעגלים הנ"ל .כמו כן ,קל לזהות באיור את יוצרי החרוט.
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ְש ָפע
איור  – 9.5המשטח שח חרוט מעגלי מ ֻ
הכללה נוספת של המוסג חרוט מתוארת באיור  .9.6נתונה עקומה מישורית כל שהיא ,המשמשת כבסיס,
ונקודה ,V ,מחוץ למישור העקומה .כאשר מחברים כל נקודה של העקומה לנקודת  Vמקבלים את משטח
החרוט המוכלל .תנו את דעתכם :כאשר הנקודה  Vמתרחקת לאין סוף מתקבל המשטח של הגליל
המוכלל.
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איור  – 9.6חרוט מוכלל

התרשים של חרוט
באיור  9.7רואים את התרשים של חרוט מעגלי ישר .ההיטל האופקי הנו מעגל הבסיס .ההיטל הנגדי
מורכב מהיטל הבסיס )מצטמצם לקטע של ישר( ושני היוצרים השייכים למישור הסימטריה המקביל
ללוח . π 2
ְשפָע .ההיטל האופקי מורכב מהיטל הבסיס ומשני היטלים של יוצרים
באיור  9.8התרשים של חרוט מ ֻ
המשיקים למעגל הבסיס .חלק ממעגל הבסיס נסתר .ההיטל הנגדי מורכב מהיטל הבסיס )קטע של ישר(
ומההיטלים של הקווים היוצרים הנמצאים במישור סימטריה של החרוט ,מישור המקביל ללוח . π 2
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איור  – 9.7התרשים של חרוט מעגלי ישר

ְשפע
איור  – 9.8התרשים של חרוט מ ֻ
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נקודה על משטח החרוט
אם נקודה נמצאת על משטח החרוט יש קשר בין ההיטלים שלה .במילים אחרות ,איננו יכולים לקבוע
באופן שרירותי את ההיטלים של נקודה על משטח החרוט אלא צריכים לעמוד באילוצים שניתן לגלות
במשוואה  .9.1כדי להסביר את הנושא ,נראה איך מוצאים היטל נוסף של נקודה על משטח החרוט ,כאשר
נותנים היטל אחד שלה.
מציאת ההיטל האופקי בעזרת חתך ניצב לציר הסימטריה

באיור  9.9נתונים:
-

ההיטלים האופקי והנגדי של חרוט;

-

″ ″
ההיטל הנגדי של נקודה .מיד נבין למה רשמנו את ההיטל הזה ב; P1 , P2 -

-

המידע שההיטל שייך לנקודה הנמצאת על משטח החרוט.

דרוש למצוא את ההיטל האופקי של הנקודה.
כדי לפתור את הבעיה נחתוך את החרוט במשור אופקי המכיל את הנקודה הנתונה .אנחנו יודעים שהחתך
הוא מעגל .את הקוטר יכולים למדוד בלוח  , π 2אולם קל יותר להוריד קווי צמד ובעזרתם להעביר את
″ ″
′
קוטר המעגל על הלוח  . π 1קו הצמד היורד מההיטל  P1 , P2חותך את המעגל בשתי הנקודות  P1ו-

′
′
′
 . P2כלומר ,יש שתי נקודות המתאימות להיטל הנתון ,אחת שנראית , P1 ,ואחת נסתרת . P2 ,המשוואה
 9.1מראה שאכן יש שני פתרונות .כאשר קבענו את ההיטל הנגדי קבענו גם את הקואורדינאטות  x, zשל
הנקודה .אזי ,ממשוואת החרוט מקבלים שני ערכים בשביל הקואורדינאטה : y

y = ± z 2 tan 2 α − x 2
′
מה היה קורה אם במקום ההיטל הנגדי היינו מקבלים היטל אופקי של נקודה ,לדוגמה  ? P1נעביר דרך
′
 P1את המעגל עם מרכז ב . V ′ -מנקודה השמאלית ביותר ,ומנקודה הימנית ביותר של המעגל מעלים
קווי צמד ללוח  . π 2החיתוכים של קווי הצמד עם ההיטל הנגדי של החרוט נותנים את הקצוות של ההיטל

′
הנגדי של המעגל שבנינו ב . π 1 -זה קטע של ישר .קו הצמד העולה מ P1 -חותך את ההיטל הנגדי של
″
המעגל בנקודה  . P1כך מצאנו פתרון אחד של הבעיה ,אך המשוואה  9.1מראה שיש שני פתרונות.
′
למעשה ,כאשר קיבלנו את ההיטל  P1קיבלנו את הקואורדינאטות  x, yשל הנקודה .מתוך משוואת
החרוט מוצאים שני ערכים בשביל הקואורדינאטה  , zדהיינו

x2 + y2
z=±
tan α
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הפתרון השני נמצא ביריעה העליונה של החרוט ,יריעה שאיננה מופיעה בתרשים שקיבלנו .אם היריעה
השנייה איננה נתונה בניסוח הביעה ,הפתרון השני איננו מעניין אותנו.

איור  – 9.9נקודה על משטח החרוט ,השיטה של מישור עזר אופקי
מציאת ההיטל האופקי בעזרת קו יוצר

את הבעיה שבסעיף הקודם ניתן לפתור גם בדרך אחרת .בהתייחס לאיור  9.10נניח שקיבלנו שוב את

תרשים החרוט ,את ההיטל  , P1″ , P2 ″ואת המידע שהנקודה נמצאת על משטח החרוט .נעביר בלוח π 2
את ההיטל של קו היוצר העובר דרך הנקודה הנתונה .נראה מיד שההיטל הזה מתאים לשני קווים יוצרים,
אחד שחותך את בסיס החרוט בנקודה  , L1והשני שחותך את מעגל הבסיס ב . L2 -רשמנו את הנקודות

″ ″
באות  Lשהיא האות הראשונה של המילה  ,Legרגל .קו הצמד היורד מ L1 , L2 -חותך את מעגל
′
′
הבסיס ,בלוח  , π 1בנקודות  L1ו . L2 -כך מקבלים את ההיטלים האופקיים של היוצרים  VL1ו. VL2 -
′
′
″ ″
נשאר להוריד קו צמד מ . P1 , P2 -הוא חותך את היטלי היוצרים בנקודות  P2 - P1שהם שני
הפתרונות של הבעיה.
האיור  9.11מראה את הדרך שתיארנו בסעיף הקודם )באדום( ביחד עם הדרך שתיארנו בסעיף הזה
)בירוק( .כצפוי ,שתי הדרכים נותנות אותם הפתרונות .אז ,באיזו דרך כדאי להשתמש? התשובה תלויה
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במה שמבקשים בהמשך .לדוגמה ,בפרק הזה נראה שאם צריכים לפרוס את המשטח של חרוט קטום כדאי
לעבוד בשיטת הקו היוצר.

איור  - 9.10נקודה על משטח החרוט ,השיטה של קו יוצר
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איור  - 9.11נקודה על משטח החרוט ,השוואה בין שתי שיטות

חתכים קוניים
ה ֶאלִי ְפּסָה
כבר ראינו שאם חותכים במישור אופקי את המשטח של חרוט מעגלי ישר )יותר מדויק להגיד "מישור

הניצב לציר החרוט"( מקבלים מעגל .נניח שמשנים את מצב המישור החותך כך שהוא יעמוד בשיפוע
ביחס לציר החרוט ושהשיפוע שלו ביחס ללוח  π 1יהיה קטן מהשיפוע של הקווים היוצרים ביחס לאותו
הלוח .זה המקרה באיור  .9.12בתמונה אכסונומטרית רואים את משטח החרוט ואת היטליו על שלושת
לוחות ההיטלים .מישור החיתוך מוגדר בעזרת עקבותיו h ,על הלוח  f , π 1על הלוח  . π 2עקומת החיתוך
בין המישור הזה לבין משטח החרוט היא עקומה סגורה .ניתן להוכיח שהעקומה היא ֶאלִי ְפּסָה .באיור
רואים את העקומה במרחב ,את ההיטל האופקי שהוא גם אליפסה ,את ההיטל הנגדי שהוא קטע של ישר,
ואת ההיטל הצידי שהוא שוב אליפסה.
באיור  9.13רואים בתמונה אכסונומטרית איך מוצאים נקודה של האליפסה בעזרת השיטה של הקו
היוצר ,ובאיור  9.14רואים איך מוצאים נקודה של האליפסה בעזרת מישור אופקי )ז"א ניצב לציר
החרוט( .באיור  9.15תמונה של חרוט קטום המראה שהפאה העליונה היא אליפסה.
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איור  - 9.12חתך בחרוט הנותן אליפסה

איור  - 9.13שיטת הקו היוצר למציאת נקודות על עקומת החיתוך
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איור  - 9.14שיטה אחרת למציאת נקודות על עקומת החיתוך

איור  – 9.15חתך של חרוט הנותן אליפסה
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ה ָפּ ַרבּו ָלה
נמשיך להגדיל את השיפוע של המישור החותך עד שהוא שווה לשיפוע היוצר ,כפי שרואים באיור .9.16
מהאיור קל להבין שהמישור חותך רק יריעה אחת של החרוט והחיתוך נמשך לאין סוף .כלומר ,העקומה
פתוחה ולהּ ענף אחד בלבד .לעקומה הזאת קוראים ָפּרַבּו ָלה .באיור רואים בצבע שחור את העקומה
במרחב ,ובצבע אדום את היטליה על הלוחות  π 1ו . π 3 -כמובן ,גם ההיטלים האלה הם פרבולות .ההיטל
על הלוח  π 2הוא ישר ,בעצם מתלכד עם העקבה של המישור החותך.

איור  - 9.16חתך קוני שהוא פרבולה
על הקורא לתת את דעתו שמקבלים פרבולה אם ורק אם השיפוע של המישור החותך שווה בדיוק לשיפוע
הקווים היוצרים .כל סטייה קטנה ככל שתהיה גורמת ליצירת עקומה אחרת .כבר יודעים שאם השיפוע
קטן מזה של הקווים היוצרים מקבלים אליפסה .אם השיפוע גדול מזה של הקווים היוצרים מקבלים
ִהי ֶפּ ְרבּו ָלה וזה הנושא של הסעיף הבא.
ה ִה ֶפּרְבּולָה

באיור  9.17רואים שאם השיפוע של המישור החותך גדול משיפוע הקווים היוצרים ,המישור החותך
עובר דרך שתי היריעות של החרוט וחותך אותן עד לאין-סוףְ .מק ְבּלים כך עקומה בעלת שני ענפים
פתוחים .לעקומה הזאת קוראים ִ ִה ֶפּרְבּולָה .באיור  9.17רואים בצבע שחור את העקומה במרחב ובצבע
ירוק את ההיטל שלה על הלוח  . π 3כדי לא לסבך את הסרטוט נמנענו מלהציג את ההיטל על הלוח . π 1
באיור רואים גם זוג של ישרים המשיקים לעקומה באין-סוף .אלה האָ ִס ְמפְטוטות של ההיפרבולה.
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איור  – 9.17חתך קוני שהוא היפרבולה
מקרה קיצוני של ההיפרבולה מקבלים כאשר מישור החיתוך עובר דרך הקדקוד ,כמו באיור  .9.18אזי
עקומת החיתוך מתנוונת לשני ישרים שהם הקווים היוצרים הנמצאים במישור החותך.
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איור  – 9.18היפרבולה מנוונת ,שני ישרים

משפחת החתכים הקוניים

איור  – 9.19איך נוצרת משפחת החתכים הקוניים
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האיור  9.19מראה את כל המקרים האפשריים של חיתוך חרוט ע"י מישור .נניח שציר הסימטריה של
החרוט זהה לציר הקואורדינאטה  . zלמען הבהירות השתמשנו רק במישורים הניצבים ללוח  , π 2ז"א
במישורים המתוארים ע"י משוואה שצורתה היא
Ax + Bz + C = 0

הבחירה שלנו איננה גורעת מכלליות המסקנות וניתן להוכיח שאין מקרים אחרים מאלה המתוארים
בסעיף הזה.
נתחיל בתרשים  aבו מישור החיתוך עובר דרך הקדקוד והשיפוע של המישור קטן מהשיפוע של היוצרים.
החיתוך הנו נקודה .ניתן לראות את הנקודה כמעגל בעל רדיוס  ,0ז"א מתואר במשוואה

x2 + y2 = 0
בתרשים  bמישור החיתוך ניצב לציר החרוט .קו החיתוך הוא ַמ ְעגָּל והמשוואה שלו היא

x2 + y2 = r 2
כאשר  rרדיוס המעגל.
בתרשים  cמשור החיתוך נמצא בשיפוע ביחס למישור האופקי והשיפוע קטן משיפוע היוצרים .רואים מיד
שקו החיתוך סגור ,הוא ֶאלי ְפּ ָסה .במערכת קואורדינאטות מתאימה מקבלים את המשוואה הפשוטה ביותר
של האליפסה

x2 y2
+
=1
a2 b2
כאשר  a = bהאליפסה הופכת למעגל.
בתרשים  dהשיפוע של המישור החותך שווה בדיוק לשיפוע היוצרים .רואים מיד שהמישור חותך רק
את היריעה התחתונה של החרוט .מאחר שהחרוט המתמטי נמשך לאין-סוף בשני כיוונים ,גם העקומה
האִידֵיאַלִית נמשכת לאין-סוף .כלומר ,קיבלנו עקומה פתוחה ובעלת ענף אחד .לעקומה הזאת קוראים
ָפּרַבּולָה .במערכת קואורדינאטות מתאימה מקבלים את המשוואה הפשוטה ביותר של הפרבולה

y 2 = 4 px
כאשר המשור החותך משיק לחרוט ,הפרבולה מצטמצמת לישר אחד.
בתרשים  eהשיפוע של המישור החותך גדול מהשיפוע של היוצרים .המישור חותך את שתי היריעות של
בּולה.
יפּ ְר ָ
החרוט .מקבלים עקומה בעלת שני ענפים הנמשכים לאין-סוף .לעקומה הזאת קוראים ִה ֶ

במערכת קואורדינאטות מתאימה מקבלים את המשוואה הפשוטה ביותר של ההיפרבולה

x2 y2
−
=1
a2 b2
בתרשים  fהמישור החותך עובר דרך הקדקוד והשיפוע של המישור גדול משיפוע היוצרים .החיתוך
מורכב משני ישרים שהם היוצרים הנמצאים במישור החיתוך..
את כל העקומות קיבלנו כחיתוך של חרוט בעל המשוואה

x 2 + y 2 = z 2 tan 2 α
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ומישור בעל המשוואה
Ax + Bz + C = 0

כאשר  αהיא הזווית שבין ציר החרוט לבין קו היוצר ,כמתואר באיור .9.1שתי המשוואות הנ"ל
מגדירות ביחד את עקומת החיתוך .מכאן שבמשוואות של עקומות החיתוך המשתנים מופעים בחזקות עד
וכולל השנייה .המשוואה הכללית ביותר היא

Ax 2 + By 2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0
בסעיף הזה תיארנו את כל העקומות המוגדרות ע"י משוואות מחזקה השנייה ואין עקומות אחרות
שבמשוואה שלהם המשתנים מופיעים בחזקה השנייה .העקומות שתיארנו מהוות את המשפחה של
החתכים הקוניים .כמה תרגומים של המונח הזה הם
אנגלית

conic section, conic

רוסית

коническое сечени

צרפתית

section conique

גרמנית

Kegelschnitt

בסיכום ,החתכים הקוניים הם המעגל ,האליפסה ,הפרבולה וההיפרבולה .לזה מוסיפים את המקרים
הקיצוניים בהם אחת מהעקומות הנ"ל הופכת לנקודה ,לישר אחד או לזוג ישרים .העצמים המתמטיים
הנ"ל נחשבים לחתכים קוניים מנוונים ).(degenerated conics

הפריסה של חרוט
הפריסה של חרוט מעגלי ישר היא ִגּזְרָה של מעגל )ראה איור  .(9.20כדי לחשב את זווית הגזרה שמים
ֶשת של הפריסה שווה להיקף של מעגל הבסיס של החרוט .אזי ,נוכל לכתוב
לב שהאורך של הק ֶ
2πr = gγ rad
כאשר  rהרדיוס של בסיס החרוט g ,אורך הקו היוצר ,ו α rad -הזווית של הגזרה ,ב ָרדִיאָנים .במכשירי
סרטוט )ובכלל בטכניקה( הזויות רשומות ב ַמעֲלות .מאחר ששתי זוויות ישרות שוות ל π -רדיאנים או

ל , 180 o -נמצא את הזווית במעלות , γ deg ,מתוך היחס

γ rad γ deg
=
π
180
ומכאן
180 2πr 2 × 180 × r
⋅
=
π
g
g

= γ rad

180

π

= γ deg

אם מודדים מהסרטוט ,עדיף למדוד את קוטר הבסיס ולשנות את הנוסחה בהתאם .בפרק אחר הסברנו
שבצורה הזאת משפרים את הדיוק.
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איור  - 9.20הפריסה של חרוט סיבוב ישר

הפריסה של חרוט קטום
באיור  9.21תרשים של חרוט בעל קדקוד  ,Vומישור חיתוך המוגדר ע"י העקבות שלו . h, f ,דרוש
לסרטט את הפריסה של המעטפת שמתחת למישור החיתוך.
כדי לפתור את הבעיה צריך קודם לסרטט את ההיטל האופקי של קו החיתוך ,במקרה הנתון אליפסה.
באיור  9.22מוצאים את הקצוות של הציר הגדול של האליפסה כנקודות חיתוך של היטל העקבה  f ′′עם

″ ″
ההיטל הנגדי של החרוט .הנקודות הן  I 1 , I 2בעזרת קווי צמד מוצאים את היטליהן על הלוח . π 1
יודעים שהציר הקטן של האליפסה ניצב לציר הגדול באמצע שלו .לכן מוצאים את ההיטל הנגדי המשותף
של הנקודות M 1 , M 2

באמצע הקטע

″

 . I ″ I 2כדי למצוא את ההיטלים האופקיים של הנקודות

 M 1 , M 2בונים את הקווים היוצרים העוברים דרך אותן הנקודות .הציר הקטן של ההיטל האופקי של

′ ′
האליפסה הוא  . M 1 M 2כבר למדנו איך בונים אליפסה כאשר יודעים את שני ציריהּ .לחלופין ,נוכל
לחלק את מעגל הבסיס למספר קשתות שוות ,כמו באיור  ,9.24ולמצוא נקודות בשיטת הקו היוצר.
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איור  – 9.21חרוט קטום ,הגדרת הבעיה

איור  – 9.22חרוט קטום ,בניית ההיטל האופקי של קו החיתוך
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החלק של המעטפת שצריך לפרוס מסמן בצהוב באיור ?.

איור  – 9.23הגדרת המשטח שיש לפרוס

איור  – 9.24חלוקת המשטח שיש לפרוס
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איור  – 9.25איך למצוא נקודה ראשונה על הפריסה של החרוט הקטום
את הנקודה המתאימה לחלוקה הרשומה ב 0-מוצאים בקלות מאחר שאת הקטע  VI 2רואים בגודל אמיתי
בלוח  . π 2באיור  9.25מודדים בלוח הזה את הקטע  V ′′I 2′′ובפריסה מקצים את אותו האורך ממרכז
הגזרה .הנקודה המתקבלת רשומה באיור כמעגל שחור קטן.
ניקח עכשיו נקודה אחרת ,.לדוגמה את זאת המתאימה לחלוקה הרשומה ב 3-ונתייחס לאיור  .9.26הקטע
 V ′P ′ 0אינו נותן את הגודל האמיתי של המרחק מקדקוד עד לקו החיתוך במקום שבחרנו .אולם ,אם
נסובב מסביב לציר החרוט את המישור האנכי המתאים לחלוקה  ,3בלוח  π 2נראה בגודל אמיתי את
הקטע המעניין אותנו .דרך סיבוב הנקודה  P0מגיעה לנקודה  . P1ההיטל הנגדי המתאים הוא  . P2קיבלנו
את ההיטל הזה כחיתוך של קו צמד העולה מ P1 -עם קו צמד אופקי הבא מ . P0′′ -אורך הקטע  V ′′P 2הוא
האורך האמיתי שאנו מחפשים .מקצים את האורך הזה ממרכז גזרת הפריסה ומקבלים את הנקודה
הרשומה בחלוקה  3באיור  .9.26אנחנו מזמינים את הקוראים להמשיך את התהליך ולבדוק את קו
הפריסה המופיע באיור .בהמשך ,אנחנו מזמינים את הקוראים להגדיל בצילום את האיור ,לחתוך את
הפריסה ולקפל אותה כדי לשחזר את המשטח במרחב התלת-ממדי.
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איור  – 9.26איך למצוא נקודות אחרות על הפריסה של החרוט הקטום

נספח א' – על המתמטיקה של הפרבולה
באיור  9.27נתונים:
-

ישר  dהנקרא קו מנחה;

-

נקודה  Fהנקראת מוקד.

ולה היא המקום הגיאומטרי של הנקודות )  P ( x, yשמרחקן מקו המנחה שווה למרחק מהמוקד,
הפּ ַרבּ ָ
ָ
כלומר
PP0 = PF

כאשר מערכת הקואורדינאטות והקואורדינאטות של המוקד ושל הקו המנחה הן אלו שבאיור ,9.27
המשוואה של פרבולה היא

y 2 = 4 px
אָכִן קל לחשב את המרחקים
PP0 = x + p
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PF = ( x − p) 2 + y 2 = x + p
כלומר . PP0 = PF

איור  – 9.27פרבולה ,הגדרה

באיור  9.28רואים דוגמה של פרבולה כאשר . p = 2
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 דוגמה,– פרבולה9.28 איור
. בעזרת הפקודות הרשומות מטהMATLAB- יצרנו ב9.28 את האיור
%PARABOLA_EXAMPLE

The definition of the parabola and its equation

p = 2;
% focus x-coordinate
x = 0: 0.01: 10;
y1 = (4*p*x).^(1/2);
y2 = -y1;
Hp = plot(x, y1, 'k-', x, y2, 'k-');
set(Hp, 'lineWidth', 1.5)
grid
axis equal,
title([ 'Parabola y^2 = 4px, p = ' num2str(p) ])
xlabel('x')
ylabel('y')
hold on
F = [ p; 0 ];
% focal point
point(F, 0.15)
text((p + 0.3), 0.3, 'F(p, 0)')
plot([ -p -p ], [ min(y2) max(y1) ], 'r-');
% directrix
text(-1.7, 2, 'd', 'BackGroundColor', [0.9 0.7 0.7 ])
hold off
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איור  – 9.29שיטה לבניית הפרבולה
באיור  9.29מתוארת שיטה לבניית פרבולה .נתונים הישר  dשהוא הקו המנחה ,והמוקד  . F1מתחילים
בהעברת הישר  gבאמצע מרחק בין הקו המנחה והמוקד .בוחרים בנקודה  F0על הישר  . dבאמצע
הקטע  F1 F0בונים את  tכניצב לקטע ,ומנקודה  F0את הישר  eהניצב ל . d -כלומר
F1C = F0 C , t ⊥ F1 F0 , e ⊥ d

החיתוך של הישרים  eו d -נותן את הנקודה  Pהשייכת לפרבולה .קל לבדוק שהנקודה שמצאנו עומדת
בהגדרת העקומה ,דהיינו
PF0 = PF1

ניתן להוכיח שהישר  tהוא המשיק לעקומה .מתוך הבנייה ,הזווית שבין הישרים  tו e -שווה לזווית
 . CPF1אזי ,אם נניח שבאיור מתוארת מראה שצורתה היא היפרבולה ,כל קרן )אור או רדיו( הבאה
במקביל לציר הפרבולה משתקפת כך שעוברת דרך המוקד .לחלופין ,כל קרן היוצאת מהמוקד משתקפת
כך שהיא יוצאת במקביל לציר .זה הבסיס לשימוש בפרבולה כצורה של מחזירי אור או גלים.

לפרבולה שימושים חשובים במדע ובטכניקה ,וביניהם:
-

המסלול של פגז בריק ) (vacuumהוא פרבולה;
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-

המשטחים של ֶר ְפ ֶל ְקטורים ׁ) ַמחֲזרי אור( של פנסים ומחזירי גלים של אנטנות לשידורי
ַלוויָינים הם ָפ ַרבּולו ִאידים ,זאת אומרת משטחים שנוצרו ע"י סיבוב או הזזה של פרבולה;

-

בשיטה לאינטגרציה נומרית של ִסי ְמפּסון ) (Simpsonמניחים של ִאינְ ֶטגרנד צורה של
פרבולה;

-

כאשר נוזל נמצא בתוך מיכל המסתובב ,פני הנוזל מקבלים צורה של ָפ ַרבּולו ִאיד סיבוב;

-

הפרבולה מתארת את המהלך של המומנטים בקורה על שני סמכים בעלות עומס מחולק
שווה.

איור  – 9.30מסלול בריק
נחזור לבעיה של הפגז בריק .מי שטיפל לראשונה בבעיה הזאת היה האיטלקי ) Galileo Galileiנולד ב-

 ,1564מת ב .( 1642-כאשר  V0היא מהירות התחילית )מהירות היציאה( α ,הזווית של התותחg ,
תאוצת הכובד ,ו t -משתנה הזמן ,הקואורדינאטות של הפגז נתונות ע"י
x = V0 cos α ⋅ t
1 2
gt
2
אם נחלץ את  tמהמשוואה הראשונה ונציב את הביטוי שקיבלנו לתוך המשוואה השנייה ,מקבלים
y = V0 sin α ⋅ t −

משוואה של פרבולה .באיור  9.30רואים דוגמה של מסלול פרבּולי כאשר הפרמטרים של הירי רשומים
בכותרת .המרחקים רשומים במטרים.
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נספח ב'  -על המתמטיקה של ההיפרבולה
ולה היא המקום הגיאומטרי של
היפּ ְרבּ ָ
באיור  9.31נתונות שתי נקודות , F1 , F2 ,הנקראות מוקדים .ה ֶ
הנקודות שהפרש המרחקים שלהן משני המוקדים קבוע .עם הקואורדינאטות המופיעות באיור נכתוב

F1 P = ( x + e) 2 + y 2 , F2 P = ( x − e) 2 + y 2
נכתוב עכשיו שההפרש של שני המרחקים שווה לקבוע , 2a
( F1 P − F2 P) 2 = 4a 2
נגדיר

a2 + b2 = e2
לאחר קצת קוסמטיקה אלגברית מקבלים את המשוואה "הסטנדרטית" של ההיפרבולה
x2 y2
−
=1
a2 b2

איור – 9.31הגדרת ההיפרבולה
הישרים שמשוואותיהם הן
a
a
x, y = − x
b
b
הם האָ ִס ְמפְּטוטות

=y

) (asymptotesשל ההיפרבולה .אם נרשום ב y1 -את הקואורדינאטה האנכית של

האסימפטוטה ,וב y 2 -את הקואורדינאטה האנכית של ההיפרבולה ,נוכל לכתוב
= b2

2

− y2

ועם קצת אלגברה
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b2
y1 − y 2 =
y1 + y 2
. וזה המובן של המונח אָ ִסי ְמפְּטוטהy1 − y 2 → 0 , x → ∞ קל לראות שכאשר

 דוגמה, – היפרבולה9.32 איור
 בעזרת הפקודותMATLAB- נוצר ב9.32 האיור
%PARABOLA_EXAMPLE

The definition of the parabola and its equation

p = 2;
% focus x-coordinate
x = 0: 0.01: 10;
y1 = (4*p*x).^(1/2);
y2 = -y1;
Hp = plot(x, y1, 'k-', x, y2, 'k-');
set(Hp, 'lineWidth', 1.5)
grid
axis equal,
title([ 'Parabola y^2 = 4px, p = ' num2str(p) ])
xlabel('x')
ylabel('y')
hold on
F = [ p; 0 ];
% focal point
point(F, 0.15)
text((p + 0.3), 0.3, 'F(p, 0)')
plot([ -p -p ], [ min(y2) max(y1) ], 'r-');
% directrix
text(-1.7, 2, 'd', 'BackGroundColor', [0.9 0.7 0.7 ])
hold off
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ל ִהפיֶּ ְרבּו ָלה שימושים חשובים במדע ובטכניקה ,וביניהם:
-

המשטח החיצוני של מגדלי קירור הוא הִי ֶפּרְבּולואִיד סיבוב

-

בתיבות תשלובת משתמשים לפעמים בזוגות של גלגלי שיניים היפרבולואידאליים;

-

במשך של מספר עשורים בניווט אוניות ומטוסים היו בשימוש שיטות של ניווט היפרבולי

כגון  Omegaו.Loran (Long Range Navigation)-
באיור  9.33דוגמה של היפרבולואיד בעל יריעה אחת .המשטח הזה נוצר כאשר מסובבים את העקומה
שבאיור  9.32מסביב לציר  . yזאת הצורה של מגדלי קירור ולה היתרונות הבאים:
-

תכונות חוזק המאפשרות בנייה כקליפת בטון דקה;

-

על המשטח ניתן להניח ישרים שלמים )ראה הפרק על תנאי פריסה( דבר המקל את הבנייה.
אומרים שההיפרבולואיד בעל יריעה אחת הוא משטח מסורגל );(ruled surface

-

הצורה מהווה צינור  Venturiהמאיץ את זרימת האוויר כלפי מעלה.

איור  – 9.33הִיפּרְבּולואיד בעל יריעה אחת
הפקודות שיצרו ב MATLAB-את האיור  9.33הן
Pictorial view of hyperboloid

%ONE_SHEET_HYPERBOLOID
%parameters
a
;= 3
b
;= 4
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m
;= 50
z
;= 10*(-m: 2: m)/m
r
;)= a*((z/b).^2 + 1).^(1/2
;theta = (0: m)/m*2*pi
X
;)= r'*cos(theta
Y
;)= r'*sin(theta
Z
;)= z'*ones(1, m+1
% define cutting plane
;)h = surfc(X, Y, Z
axis equal, axis off
set(h, 'FaceLighting', 'phong',...
'FaceColor', 'interp',...
)''EdgeColor', 'black
)colormap(spring
camlight headlight
t
;]'= [ 'A one-sheet hyperboloid
;)title(t

בספרות הטכנית הרוסית מצוטט ולדימיר סוחוב ) (Vladimir Sukhov, 1853-1939כממציא הצורה
ההִי ֶפּרְבּולואידִית של מגדלי הקירור.
ַש ִדרִים מסונכרנים ,ז"א שמשדרים בדיוק באותו
באשר לניווט ,נחשוב על ַמ ְק ֵלט שמקבל אותות משני מ ְ
הזמן .לפי הפרשי פזה ) (phase differenceשל האותות המתקבלות יודעים את הפרש המרחקים של
ַש ֵדרִים .מכאן שהמקלט נמצא על היפרבולה עם המוקדים במיקום המשדרים והציר
המקלט משני המ ְ
הגדול שווה למחצית הפרש המרחקים .אם משתמשים במשדר שלישי המסונכרן עם שני המשדרים
הראשונים ניתן להגדיר היפרבולות אחרות .המקלט נמצא באחת מנקודות החיתוך של ההיפרבולות.

נספח ג' – משטח החרוט כיריעה בעלת שני ממדים
ראינו שהיטל אחד מספיק כדי להגדיר כל נקודה על משטח של חרוט .כאשר נותנים היטל אחד מקבלים
שתי קואורדינאטות של הנקודה .ניתן להבין מכאן שמספיק שני מספרים כדי להגדיר כל נקודה על
המשטח ,או ,במינוח יותר מתקדם ,משטח החרוט הנו יריעה בעלת שני ממדים .כדי להראות את זה באופן
יותר משכנע נחשוב על חרוט סיבוב ישר שהזווית שבין ציר הסימטריה לבין קו היוצר היא ) αראה איור
 (9.1והגובה שלו  . hאזי ניתן לכתוב את המשוואות של המשטח כ-
x = r cos 2πu
y = r sin 2πu
z = hv
r = (1 − v)h tan α
כאשר הפרמטרים  u, vרצים מ 0-ל .1-משלושת המשוואות הנ"ל מקבלים בעצם רק שלוש משוואות
פרמטריות בשני פרמטרים
x = (1 − v)h cos 2πu
y = (1 − v)h sin 2πu
z = hv
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האיור  9.35מתאר את המשטח המוגדר ע" שלושת המשוואות הנ"ל .רשת הקואורדינאטות  u, vמורכבת
ממעגלים המקבילים לבסיס ומקוים יוצרים .אומרים שמשטח החרוט הנו יריעה בעלת שני ממדים משוכנת
במרחב תלת-ממדי ).(a two-dimensional manifold embedded in a three-dimensional space

איור  – 9.34משטח החרוט כיריעה בעלת שני ממדים
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פרק  – 12ה ְס ֵפ ָרה
The sphere
הגדרה
בהינתן נקודה הנקראת ֶמ ְר ָכז ) בכתיב בריטי  ,(centreהמקום הגיאומטרי במרחב של הנקודות הנמצאות
במרחק קבוע ,הנקרה ַר ְדיוּס ) (radiusמהמרכז הוא ה ְס ֵפ ָרה .ההגדרה נראית דומה לזו של ַמ ְעָגל
) (circleשהוא עקומה חד-ממדית המשו ֶכּנֶת במישור ) .(embedded in 2D spaceאולם ,הוספת הביטוי
"במרחב" מראה שמדובר במשטח המשו ָכּן במרחב התלַת-ממַדי ) .(embedded in 3D spaceאנחנו
מבדילים בין ְס ֵפרָה לבין ַכּדּור ,כאשר נקרא ספרה למשטח ,וכדור לנפח המוגבל ע"י המשטח .למשטח
שעליו אנחנו מדברים בפרק הזה חשיבות מיוחדת מאחר שהספרה היא המודל הפשוט ביותר של כַּדוּר-
הָאָרֶץ.
אנא נסתכל לאיור  12.1בו מרכז הספרה ממוקם בראשית הקואורדינאטות והרדיוס רשום באות . r
מתוך ההגדרה אנחנו מקבלים את המשוואה של הספרה
x2 + y2 + z2 = r 2

)12.1

ה ְס ֵפרָה הזאת מוצגת באיור  .12.2התמונה התקבלה ב MATLAB-בעזרת הפקודות
)sphere(40
axis equal
)'title('A sphere with centre in origin and radius 1

קל להכליל את המשוואה למקרים בהם המרכז נמצא בנקודה בעלת הקואורדינאטות : xC , y C , z C

( x − xC ) 2 + ( y − y C ) 2 + ( z − z C ) 2 = r 2

1

)12.2
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איור  – 12.1הגדרת ה ְס ֵפ ָרה

איור ְ – 12.2ס ֵפ ָרה עם המרכז בראשית הקואורדינאטות והרדיוס שווה ל1-

2
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ההיטלים של ה ְס ֵפ ָרה
ההיטלים של הספרה הם מעגלים בעלי אותו הרדיוס  rכמו הספרה .באיור  12.3רואים ספרה והיטליה
על שלושת לוחות ההיטלים .את התרשים המתאים רואים באיור .12.4

איור  – 12.3ההיטלים של ה ְס ֵפ ָרה
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איור  – 12.4תרשים ה ְס ֵפ ָרה

חתכים מישוריים

איור ְ – 12.5ס ֵפ ָרה בעלת רדיוס  1הקטומה ע"י המישור האופקי z = 0.5
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בהינתן ספרה ומישור אפשריים שלושה מצבים:
-

המישור אינו חותך את ה ְס ֵפ ָרה,

-

שיק ל ְס ֵפ ָרה,
המישור נוגע בספרה בנקודה אחת .אזי המישור ַמ ִ

-

המישור חותך את ה ְס ֵפ ָרה.

במקרה האחרון עקומת החיתוך תמיד מעגל ) .(circleקל להוכיח זאת כאשר המישור החותך מקביל
לאחד ממישורי הקואורדינאטות ,ז"א לאחד מלוחות ההיטלים .לדוגמה ,נניח שמשוואת הספרה היא 12.1
ומשוואת המישור החותך היא
z = zP
נציב בתוך משוואת ה ְס ֵפ ָרה את הערך של  zהמופיע במשוואת המישור ונקבל
2

x2 + y 2 = r 2 − zP

הצד הימני קבוע .במישור האופקי  z = z Pקיבלנו מעגל שמרכזו בראשית הקואורדינאטות והרדיוס שלו
2

שווה לr 2 − z P -

 .באיור  12.5מוצגת ה ְס ֵפ ָרה המוגדרת ע"י המשוואה  12.1לאחר החיתוך במישור

 . z = 0.5מומלץ לסטודנטים לבדוק בעצמם מה קורה כאשר משוואת המישור החותך היא
x = xP

או
y = yP

מטעמי סימטריה נסיק שגם כאשר המישור נמצא בשיפוע ביחס למישורי הקואורדינאטות החתך הוא
מעגל .בעצם ,במקרה כזה מספיק לסובב את מערכת הקואורדינאטות כדי לחזור לאחד המקרים הנזכרים
למעלה.
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איור – חיתוך בין ספירה לבין מישור אופקי

מעגלים גדולים
כאשר המישור החותך עובר דרך מרכז הספרה מקבלים מעגל בעל אותו הרדיוס כמו זה של הספרה .זה
הרדיוס הגדול ביותר של חיתוך מישורי .לעקומה כזאת קוראים ַמ ְעָגל ָגדול ) .(great circleלמעגלים
הגדולים מעמד מיוחד בגיאומטריה על משטח ה ְס ֵפרָה .נבדוק כמה מתכונותיהם.
 (1שני מעגלים גדולים נחתכים בשתי נקודות הנמצאות על ישר העובר דרך מרכז הספרה .הנקודות בהן
הישר דוקר את הספרה נקראות בלועזית  .antipodalבעברית אומרים שאחת הנקודות האלו היא
האַנְטִיפּודָה של הנקודה האחרת.
 (2שתי נקודות על משטח הספרה שאינן אנטיפודליות מגדירות מעגל גדול אחד ,ורק אחד .אָכן ,שתי
הנקודות ומרכז הספרה מגדירות מישור אחד ורק אחד .החיתוך שבין המושר הנ"ל לבין משטח הספרה
הוא מעגל גדול.
 (3נזכור שבמרחב האיקלידי דרך שתי נקודות עובר ישר אחד ורק אחד .הישר הזה הוא הדרך הקצרה
ביותר בין שתי הנקודות .ראינו שעל משטח הספרה דרך שתי נקודות עובר מעגל גדול אחד ורק אחד.
ה ֲאנָלוגְיָה תקפה גם לגבי התכונה השנייה .שתי הנקודות מחלקות את המעגל הגדול לשתי קשתות ואחת
מהן היא הדרך הקצרה ביותר בין שתי הנקודות .במתמטיקה אומרים שהמעגלים הגדולים הם קווים
גֵאו ֶדטִיים ) (geodesicsשל הספרה.
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איור  – 12.6החיתוך של שני מעגלים גדולים  -אַנְטיפּודִים

קואורדינאטות גיאוגרפיות
כמו משטחים אחרים שלמדנו עליהם בספר הזה ,משטח הספרה הוא דו-ממַדי .מספיקים שני מספרים כדי
להגדיר כל נקודה על הספרה .מערכת מספרים כאלה שהיא בשימוש נרחב היא זאת של הקואו ְרדִינָטות
הגֵאוגְרָפיות ).(geographical coordinates

7

אדריאן בירן ,מבוא לגיאומטריה תיאורית ,פרק  ,12הספירה

איור  –12.7קו המשווה וקו האורך Greenwich
נגדיר באיור  12.7שני מעגלים גדולים מהם נמדוד את הקואורדינאטות הגיאוגרפיות .המעגל הראשון
מכיל את ציר הסיבוב של כדור הארץ .בין כל המעגלים הגדולים בעלי התכונה הזאת בוחרים במעגל
העובר דרך התצפית האסטרונומית של  ,Greenwichעל יד לונדון .למעגל הזה קוראים Greenwich
ַשוֶה ,בלועזית  .Equatorהשם בה מהמילה
 .meridianהמעגל השני ניצב לראשון וקוראים לו קַו ַהמ ְ
הלטינית  aequareשפרושה "לעשות שווה" .נא להשוות למונח  ,equationמשוואה.
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איור  – 12.8רשת קווי הרוחַב
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איור  - 12.9רשת קווי האורך

איור  – 12.10הרשתות של הקואורדינאטות הגיאוגרפיות
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הגיאומטריה על משטח הספרה איננה איקלידית
קשתות של מעגלים גדולים .לצורה כזאת
על הספרה ניתן להגדיר צורות בעלות שלוש צלַעות שהן ָ
קוראים ֻמשו ָלש ספרי ) .(spherical triangleבאיור  12.11רואים משולש ספרי המוגדר ע"י קשתות
של ַקו ַה ַמּ ְשוֶה ,קו האורך )קַוָ -צ ֳה ַריִם Greenwich (meridian ,וקו האורך  . 90 0 Eכלומר ,ל ָקּדְקוד
) (vertexאחד הקואורדינאטות הגיאוגרפיות  , 0 0 N 0 0 Eלקודקוד השני  , 0 0 N 90 0 Eוהקודקוד
השלישי הוא הקוטב הצפוני .קל לראות שלמשולש הזה שלוש זוויות ישרות ושהסכום שלהן שווה ל-
 . 270 oהתוצאה איננה דומה לתוצאה הצפויה בגיאומטריה האיקלידית בהּ ,בהנחת האַקְסיומָה של
המקבילים ,סכום הזוויות בכל משולש שווה ל. 180 o -

איור  – 12משולש ספרי שסכום הזוויות שלו שווה ל1880-
בגיאומטריה האיקלידית האקסיומה של המקבילים אומרת שדרך כל נקודה שאיננה שייכת לישר נתון
אפשר להעביר ישר אחד ורק אחד ה ַמ ְק ִבּיל לישר הנתון .על הספרה אי-אפשר להעביר מעגל גדול
המקביל למעגל גדול נתון.

מַפּות
משטח הספרה אינו נתון לפריסה .התנאי הגיאומטרי הראשון לפריסה אינו מתקיים על הספרה .אכן ,לא
קיים ישר היושב כולו על המשטח .התנאי האנליטי אומר שהעקמומיות של  Gaussצריכה להיות אפס.
אומנם ,לספרה בעלת הרדיוס  Rהעקמומיות הזאת שווה ל . 1 / R 2 -מכאן שהמפות הגיאוגרפיות למיניהן
אינן פריסות של הספרה .כדי לייצר ַמפָּה מטילים את משטח הספרה על משטח של גליל ,של חרוט או על
מישור .אם הפעולה נעשה על משטח של גליל או של חרוט פורסים את אותו המשטח וזאת המפה .תהליך
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ההטלה מעוֵת את הצורות ולכן אין מפה היכולה לשמור על מרחקים ,שטחים ,זוויות או אורכים ביחד
וצריכים לבחור באחת התכונות הנ"ל כדי לבחור בצורת ההטלה.

ספרה וישר
בהינתן ספרה וישר אפשריים שלושה מצבים:
-

הישר עובר כולו מחוץ לספרה,

-

שיק לספרה,
הישר נוגע בספרה בנקודה אחת .אזי הישר ַמ ִ

-

הישר חותך את הספרה.

במקרה השלישי מקבלים שתי נקודות דיקור .דוגמה של מקרה כזה מוצגת באיור  .12.12באיור 12.13
רואים איך ניתן למצוא את נקודות הדיקור בעזרת הכלים שהגיאומטריה התיאורית מעמידה לרשותנו.
נניח שנתונים שני ההיטלים של הספרה ושני ההיטלים של הנקודות  P1ו. P2 -
דרך אחת לפתרון מבוססת על בנית התמונה במישור המטיל את הישר  P1 P2על הלוח  . π 1זה מישור

′ ′
המכיל את הישר והוא ניצב ללוח  . π 1נקרה לו  . π 4ניקח את ההיטל  P1 P2כקו האדמה ונטיל את
הנקודות בניצב לקו הזה .הגבהים נשמרים .לדוגמה ,גובה המרכז  C 4מעל קו האדמה החדש שווה לגובה

ההיטל  C ′′בלוח  . π 2החתך של הספרה עם המישור  π 4הוא מעגל קטן .את קוטרו מוצאים בלוח π 1
4
4
′ ′
וארכו שווה לאורך הקטע שהישר  P1 P2חותך בהיטל האופקי של הספרה .במישור  π 4הישר P1 P2

חותך את המעגל הקטן בנקודות  . I 4 , J 4אלו ההיטלים של נקודות הדיקור ,בלוח . π 4
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איור  – 12.12ישר הדוקר ספרה
נשאר לחזור מלוח  π 4ללוחות ההיטלים המקוריים .ללוח  π 1חוזרים בעזרת קווי צמד המקבילים לישר
 . C 4 C ′קווי הצמד הנ"ל מופעיים בתרשים בצבע אדום .כך מוצאים את ההיטלים  I ′ו . J ′ -לאחר מכן
עולים ללוח הנגדי , π 2 ,בעזרת קווי הצמד המסורטטים בכחול ומוצאים את ההיטלים  I ′′ו. J ′′ -
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איור  –12.13מציאת הנקודות בהן ישר דוקר ספרה

הדרך האנליטית למציאת הנקודות בהן ישר דוקר ספרה.
השיטה הגראפית למציאת נקודות הדיקור היא פשוטה ומהירה .נראה גם את הדרך האנליטית מאחר שכך
נוכל להוסיף הסבר לשיטה של הגיאומטריה התיאורית .כדי לפשט את הטיפול האלגברי נניח שמרכז
הספרה נמצא בראשית הקואורדינאטות .אזי ,אם הרדיוס שווה ל , r -משוואת הספרה היא

x2 + y2 + z2 = r 2
נניח ששתי הנקודות הנתונות הן
 x2 
 x1 


P1 =  y1 , P2 =  y 2 
 z 2 
 z1 

כדי להגדיר את הישר העובר דרך שתי הנקודות הנתונות צריך שתי משוואות .הקל והטבעי ביותר הוא
לכתוב את המשוואות של ההיטלים של הישר על שני מישורים של קואורדינאטות .אותן המשוואות
מגדירות בעצם את המישורים המטילים את הישר על שני לוחות היטלים .כך ,המשוואה של המישור
המטיל את הישר על הלוח  π 1היא
x y − x 2 y1
y1 − y 2
x+ 1 2
x1 − x 2
x1 − x 2

והמשוואה של המישור המטיל את הישר על הלוח  π 2היא
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x z − x 2 z1
z1 − z 2
x+ 1 2
x1 − x 2
x1 − x 2

=z

אנחנו ממליצים לסטודנטים לבדוק בעצמם את נכונות המשואות הנ"ל .כדי לפשט בהמשך את הטיפול
האלגברי נניח שלאחר חישוב המקדמים של המשוואות הנ"ל הופכים אותן לצורה הבאה
y = ax + b
z = cx + d

נוכל לגשת עכשיו לפתרון בשלב אחד ע"י הצבת המשוואות של  yו z -לתוך המשוואה של הספרה.
לאחר פתיחת הסוגריים נקבל
(1 + a 2 + c 2 ) x 2 + 2(ab + cd ) x + (b 2 + d 2 − r 2 ) = 0
אנחנו יודעים לפתור את המשוואה הזאת  .קיימים שני פתרונות וזה מתאים לידע שקיבלנו מהתרשים
ולפיו יש שתי נקודות דיקור .את הערכים  xשקיבלנו מציבים תוך המשוואות של הישרים כדי לקבל גם
את הקואורדינאטות  yו. z -
אולם בפתרון הגראפי הלכנו בדרך אחרת.

תרגיל  – 12.1הנקודות בהן ישר דוקר ספרה
למעלה ,כדי למצוא את הנקודות בהן ישר נתון דוקר ְס ֵפ ָרה נתונה השתמשנו במישור המטיל את הישר
על הלוח  . π 1בתרגיל הזה מציעים לסטודנטים למצוא את אותן הנקודות בעזרת המישור המטיל את הישר
על הלוח  . π 2התוצאות צריכות להיות זהות לאלו שבאיור .12.13
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דוגמה של בחינה
סמסטר אביב תשס"ח
2008

הטכניון  -מט"ל
הפקולטה להנדסת מכונות

מבוא לסרטוט הנדסי – מקצוע 034036

בחינת סוף סמסטר ,מועד א' ,בסרטוט הנדסי וגיאומטריה תיאורית
יום ב' 8 ,בספטמבר 2008
הבחינה מיועדת לסטודנטים הרשומים לסמסטר הנוכחי ושעמדו בדרישות התרגול )ז"א שלא נעדרו ללא
אישור יותר מפעמיים מהתרגול ומסרו לא פחות מ 80%-מכל התרגילים(.
 - 0פרטי הסטודנט\ית .יש לענות לכל השאלות שבסעיף הזה ,בכתב יד ברור ולהשתמש באותיות
וספרות גדולות .הסטודנטים שיש להם אישור להארכת זמן יעמדו בבחינה בחדר  .440בחדרים האחרים
לא תהיה הארכת זמן וגם לא נאפשר העברת סטודנטים לחדר  440לאחר תחילת הבחינה .לצורכי
התייחסות בעתיד ,יש לרשום בשביל עצמך את מספר החדר בו נבחנת ולשמור את המידע .משך הבחינה
שלוש שעות ) 3שעות(.
יש להשאיר את בניות העזר על הסרטוט .הקריטריונים למתן ציונים כוללים נכונות הפתרון ,עמידה
בתקנים ,צורת ההגשה ודיוק .יש לענות על דפי השאלות בלבד .מותר כל חומר עזר .מומלץ לקרוא
את כל השאלות בטרם מתחילים לפתור אותן.
מס' סטודנט.................................................פקולטה.......................................................
סמסטר לימודיך ) 1עד ........................................(8
מס' החדר בו אתה\את עומד\ת בבוחן...............יש אישור להערכת זמן )ענה בכן או לא(……………
טבלת נקודות – למילוי ע"י הבודקים
שאלה

מתוך

נקודות

0

1

1.1

5

1.2

15

1.3

10

1.4

7

2

10

3

5

4.1

5

4.2

39

5

3

סה"כ

100

1

 – 1באיור  1נתונים:
 שני היטלים בקנ:מ  1:2של ֶאלִיפּסואִיד ) (ellipsoidסיבוב  ,דהיינו משטח שנוצר מסיבובֶאלִיפּסָה ) (ellipseסביב הציר האנכי שלה .מראה אקסונומטרי של האליפסואיד נמצא לאחר
השורות האלו .מרכז האליפסואיד הוא ,O
 -העקבות על  π 1ועל  π 2של מישור ∆ החותך את ה ֶאלִיפּסו ִאיד,

 ההיטלים  A′′, B′′, C ′′, D′′, E ′′, F ′′של הנקודות  ,A,B,C,D,E,Fהנמצאות לאורך עקומתהחיתוך בין האליפסואיד לבין מישור החיתוך ∆ .

ה ֶאלִיפּסואִיד שבאיור 1
דרוש:

 – 1.1לסרטט את ההיטלים הצידיים )ז"א על  ( π 3של צירי האליפסואיד,
 – 1.2לסרטט את ההיטלים האופקיים )ז"א על  ( π 1של הנקודות .A,B,C,D,E,F
יש לסמן את הנקודות לפי המוסכמה ) (conventionהמקובלת בקורס )2
נקודות מתוך נקודות השאלה(,
 - 1.3לסרטט את ההיטלים הצידיים )ז"א על  ( π 3של הנקודות .A,B,C,D,E,F
יש לסמן את הנקודות לפי המוסכמה ) (conventionהמקובלת בקורס )2
נקודות מתוך נקודות השאלה(,

2

 - 1.4למצוא את האורך האמיתי ) (true lengthשל הרדיוס  OCבהנחה
שהסרטוט בקנ"מ  .1:2את התשובה יש לכתוב במקום בו אתה\את מודד\ת.
הניקוד בשאלה הזאת הוא:
 0נקודות

 אין תשובה -בניית עזר בלבד

5

"

 -בנית עזר וערך מספרי

7

"

 -תשובה מספרית ללא בנית עזר

0

"

 – 2באיור  2שני היטלים של אותו האליפסואיד שבשאלה  ,1אך בתוספת צירי הקואורדינאטות.
הסרטוט בקנ"מ .1:2
דרוש לסרטט את האיזונומטריה של החתך במישור  . xOyיש להשתמש
במחוגה ולסרטט באותו הקנ"מ כמו האיור .1
 – 3באיור שלמטה תרשים של חרוט ) (coneוהפריסה שלו ) .(developmentהראה\הראי
שזווית הפריסה , θ ,תלויה רק בחצי-הזווית , α , ,שבקָדקוד החרטום .כתוב\י את תשובתך
מתחת לאיור .תשובה ללא הוכחה )פיתוח (proof ,תחשב כאין תשובה.

3

 – 4באיור  3שני היטלים והיטל עם חתך חלקי ,בקנ"מ  ,1:2של ציר ַשסתום .(valve).
דרוש:

 – 4.1לסרטט את החתך ,A-A
 – 4.2לתת את כל המידות לייצור החלק.
ראה נספחים.
 – 5לגיליון  A4האורך  297מ"מ והגובה  210מ"מ .מה השם של הגיליון שהאורך שלו  594מ"מ
והגובה  420מ"מ? את השובה יש לכתוב כאן .רמז :כדאי לסרטט סקיצה של הגיליון בנדון.

נספחים
 – 1סדרת התבריגים המטריים ) (Mהתקניים

)M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39
)M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60
אם אפשר רצוי לבחור בתבריגים שאינם רשומים בין סוגריים.
2

– סדרת פתיחות מפתח תקניות ,ב-מ"מ

10 13 17 19 24 30 36 46 55 65 75 85
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