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  שלוש אפיזודות מתמטיות ובעיה מאתגרת אחת

  
  
  

  .אברהם בלוך  :י"הוכן ע
  

            
מהוות דוגמה ה, )שלוש אפיזודות(שלוש עבודות מתמטיות במאמר דיון ב  :תקציר

ידי פריצת גבולות ההגדרה - יצירת פתרון על– Exogenesis-לתופעת ה
ל " יח5הדוגמאות מתאימות לתכנית הלימודים ברמת  .של מושגהמוכרת 

-ומזמנות עיסוק מתמטי מרענן ומאתגר וכן פיתוח ראייה מקשרת בין תת
בדוגמה הראשונה ניתוח הדרך של בומבלי לפתרון . נושאים של חומר הלימוד

בדוגמה השניה ניתוח הדרך למציאת הנוסחה , ה ממעלה שלישיתאמשוו
ובדוגמה השלישית דיון בהוכחה של טענה , י'סדרת פיבונצלאיבר הכללי של 

  .בגיאומטריה הידועה כטענת דסארג
  

, בומבלי, ה ממעלה שלישיתא משוו,אלגברה, טוריה של המתמטיקההיס  :מילות מפתח

, י'מספרי פיבונצ, י'סדרת פיבונצ, סדרה, סדרות, מספרים מרוכבים, קרדנו

, אוילר, סדרה הנדסית, איבר כללי ,רקורסיה, כלל נסיגה, סדרה רקורסיבית

 גיאומטריה ,הנדסת המרחב, המרחב תיגיאומטר, משוואה ריבועית

  .רציונליים-מספרים אי, משפט, אקסיומה, טענת דסארג, פרויקטיבית

  
  .58-62עמודים , 2006ו " תשס,36ה "על       :החומר פורסם במסגרת

  
  

      
  . עמודים5: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  
ale36-12       

  

  

  מ"מל
  המרכז הישראלי להוראת

  דה שליטש עמוס "המדעים ע

   מכון טכנולוגיה לישראל-הטכניון 
  המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

  מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

   המרכז הארצי– "קשר חם"
  תמטימינוך החיענון הריפור וש, ידוםקל
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  "לא רואים מכאן, מה שרואים משם"

  שלוש אפיזודות מתמטיות ובעיה מאתגרת אחת
  

               
  

  אברהם בלוך
il.net.zahav@bloch-a  

  
  

  לקחת את ידי בידך ואמרת לי
  בואי נרד אל הגן

  לקחת את ידי בידך ואמרת לי
  ...דברים שרואים משם לא רואים מכאן

  )יעקב רוטבליט(        

  

  מבוא

מהטבעיים דרך , תהליך הרחבת תחום המספרים

ועד המספרים , הרציונאליים והממשיים, השלמים

שזור בתוכנית הלימודים החל מכתה א ועד , המרוכבים

, בין היתר, ספרי הלימוד מטפלים בנושא זה. ב"כתה י

תהליך ההרחבה מאפשר ביצוע של : דרך מושג הסגירות

 כאשר תוצאותיהן הן מספרים בתחום ,פעולות חשבון

המחלק (את פעולת החילוק , למשל, ניקח. המורחב

 רק ,פעולה זו אפשרית בתחום השלמים): שונה מאפס

אבל היא , כאשר המחולק הוא כפולה של המחלק

המחלק (בהחלט אפשרית בין כל שני מספרים שלמים 

תהליך  .בתחום המספרים הרציונאליים) שונה מאפס

תכונות המתקיימות : 'הפסד'לווה גם בההרחבה מ

בתחום המקורי יכולות שלא להתקיים בתחום 

בתחום המספרים הממשיים קיימת , למשל, המורחב

ניתן  שני מספרים ממשיים שונים בין, תכונת הסדר

אך בתחום המרוכבים תכונה , גדול יותרלקבוע איזהו ה

  .זו אינה קיימת

של  הרחבההמבט היסטורי על התפתחות של תהליך 

מעקב אחר : תחום מאיר אותו מזווית נוספת

, שלעיתים, עבודותיהם של מתמטיקאים מצביע על כך

 כדי לגבש פתרון ,הפריצה מתוך תחום מספרים נעשית

 כאשר הפתרון נמצא בתחום המקורי של נתוני ,לבעיה

 הפתרון הוא זה שמחייב 'יצירת'אך תהליך , הבעיה

 ניתן לקרוא בשם  לתופעה זו. מעבר לתחום המורחב

"Exogenesis")  בחוץ =Exo ,  יצירה =genesis .( שלוש

שלוש (העבודות המתמטיות המפורטות בהמשך 

. Exogenesis-מהוות דוגמה לתופעת ה, )אפיזודות

) ל" יח5(האפיזודות מערבות מתמטיקה ברמה תיכונית 

ומזמנות עיסוק מתמטי מרענן ומאתגר וכן פיתוח 

  .נושאים של חומר הלימוד-תראייה מקשרת בין ת

  (Bombelli)הדרך של בומבלי : אפיזודה ראשונה

  מעלה שלישיתמלפתרון משוואות 

 נרשמה בערי XVI-במחצית השנייה של המאה ה

איטליה התפתחות מרשימה בתחומי האלגברה 

 (Cardano) פרסם קרדנו 1545בשנת . והטריגונומטריה

יג נוסחה ובו הוא הצ" Ars Magna"ספר אלגברה בשם 

 מהסוג  ממעלה שלישיתלפתרון משוואות 

03 =++ qpxx : ) למעשה כל משוואה ממעלה

ל "שמקדמיה ממשיים ניתנת להצגה באופן הנ שלישית

  ).באמצעות טרנספורמציות ליניאריות פשוטות

3
32

3
32

322322
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

−
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

−
=

pqqpqqx  

 –נוסחת  קרדנו "נוסחה זו מוכרת כיום בשם 

 המתמטיקאי האיטלקי פונטנה ואמנם, "טרטליה

(Fontana) טרטליה' שכינויו היה') Tartaglia ,כלומר, 

והציג אותה , 1535פיתח נוסחה זו כבר בשנת , )המגמגם

  . . . לציין עובדה זו בספרו " שכח"לקרדנו ש
  

שהתוודע לנוסחה , מתמטיקאי איטלקי בשם בומבלי

04153השתמש בה כדי לפתור את המשוואה  =−− xx .

בומבלי ידע שאחד השורשים של משוואה זו הוא 

). x=4 ההצבה ידי-עלאפשר לבדוק זאת  (4המספר 

כאשר הציב באגף הימני של הנוסחה   , להפתעתו הרבה

4−=q  ,15−=p , הגיע למבוי הסתום

  עיון  ודיון 
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33 11121112 −−+−+=x 4- לולא=x   

  .כמצופה
  

 לא היה לאף מתמטיקאי XVI-חשוב להזכיר שבמאה ה

מהותם ותכונותיהם של , שמץ של מושג על קיומם

אפילו המספרים השליליים היו , המספרים המרוכבים

 "numeri absurdi" שכינויים היה 'מספרים מסוג ב'
יק בומבלי התעקש להפ. 'סתירתיים'כלומר מספרים 

ולשם כך הצהיר  x=4מהנוסחא את התוצאה 

מתנהגים  −1 'יצור'שהביטויים  שבהם מופיע ה

וכך יתקיים , "רגילים"בחיבור ובכפל כמו ביטויים 

)השוויון  ) 11
2

הוא רשם את הביטוי , בנוסף. −=−

3 1112 )בצורה  +− )312 −+ t , ואת הביטוי

3 1112 ) בצורה −− )312 −+ r .    פתרון המשוואה

33 )12(1112 −+=−+ t 1 הוא=t , ופתרון

33המשוואה   )12(1112 −+=−− rהוא  

tr −=−= -נוהצבת פיתוחים אלו בנוסחת קרד. 1

 טרטליה מובילה לפתרון הצפוי של המשוואה

04153 =−− xx:  

   

41212

)112()112(

)12()12(

3 33 3

3 33 3

=−−+−+

=−⋅−=+−⋅+=

=−−+−+=x

  

  

  - ו−−32 ,כדאי לציין ששני השורשים הנוספים

32   .  גם הם ממשיים ,−+

בנוסף להתפעלות מיכולת האלתור המתמטית שהופגנה 

: Exogenesis-ם לציין את תופעת ה זה גם המקו,כאן

טרטליה  עם שני -כאשר מפעילים את נוסחת קרדנו

על מנת  ,p=−15 -  וq=−4המקדמים הממשיים 

" לצאת"חייבים  ,x=4לקבל את הפתרון הממשי 

מתחום הממשיים ולבצע פעולות חשבון בתחום 

  . המרוכביםהמספרים

התופעה שתוארה שונה מהותית מהמקרה של משוואות 

ריבועיות בעלות דיסקרימיננטה שלילית שבו אפשר 

שלא קיימים ) בדרך גראפית או אנליטית(להראות 

במקרה של המשוואה  , לעומת זאת. שורשים ממשיים

 ההצבה וגם הדרך הגרפית מראים שכן ממעלה שלישית

התהליך למציאת קיימים שורשים ממשיים ורק 

  . שורשים אלו עובר דרך המספרים המרוכבים

את הטענה )  נספח'ר(בהקשר זה ניתן לנסח ולהוכיח 

  ): 'דווקא אז'טענת (

03נתונה המשוואה  =++ qpxx  שמקדמיה

 את הביטוי ∆-נסמן ב; ממשיים
32

32
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − pq

 ידי-עלביטוי זה מכוסה ( 

טרטליה -ה של קרדנושורש ריבועי בנוסח

אם שלושת השורשים של ; )שהוצגה לעיל

 אזי,  המשוואה הם ממשיים ושונים זה מזה

  .∆>0מתקיים ) דווקא אז(

 Fibonacciאיברי הסדרה של  : אפיזודה שנייה

  כפונקציה של מיקומם

,  מהעיר פיזה(Fibonacci)י ' פרסם פיבונאצ1202בשנת 

בעיות , בין היתר,  ובו הציג'Liber Abaci'ספר בשם  

מתחום האריתמטיקה והאלגברה וכן הציע דרכים 

העוסקת בגודלה של , אחת מבעיות אלו. להתירן

, אוכלוסיית שפנים המתרבים בתנאים מסוימים

הצמיחה את הסדרה שמוכרת בימינו כסדרת 

  : י'פיבונאצ

...,89,55,34,21,13,8,5,3,2,1,1=nF  

יעת הערכים של שני ידי קב-הגדרת הסדרה נעשית על

11                           : איבריה הראשונים =F ,12 -ו =F  

החל , כל איבר: ידי ניסוח כלל הנסיגה-וכן על

, שווה לסכום שני הקודמים לו בסדרה, מהשלישי

  :שלם וחיובי מתקיים nכלומר עבור כל 

nnn FFF += ++ 12   

י את האיבר שמיקומו 'על סמך הגדרה זו חישב פיבונאצ

14412 : ומצא12 =F.  

ההגדרה שלמעלה רחוקה , למרות היותה מדויקת

אם למשל נרצה לחשב את הערך ; מלהיות מעשית

נצטרך לחשב את כל  000,100Fהמספרי של האיבר 

 חשיבות מכאן שיש!  האיברים שקודמים לו99,999
. כפונקציה של מיקומו בסדרה nFלתאר את האיבר 

, (Euler, 1707-1783) המתמטיקאי השוויצרי אוילר

עסק בסוגיה זו במסגרת מחקריו בתורת הסדרות 
nnnהכלל . הרקורסיביות FFF += ++ המקשר בין  12

מסווג את הסדרה כסדרה , איבר לבין שני קודמיו

  וכך מקשר את הסדרה למשוואה  2רסיבית מסדר רקו
nnn xxx += ++ , nx ,אחרי צמצום הגורם המשותף. 12

012-מגיעים ל =−− xx – את האפיון של  משוו

ששורשיה הם , הסדרה
2

51
2

+
=x , 

2
51

1
−

=x.  
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ידי -י נתונה על'ח כי סדרת פיבונאצאוילר טען והוכי

1הפונקציה 
2

1
1

−− ⋅+⋅= nn
n xxF βα ,כל איבר , כלומר

בסדרה הוא סכום שכל אחד משני מחובריו הוא איבר 
נקבעים לפי  β- וαהמקדמים . של סדרה הנדסית

מתקבל  n=1וכך עבור , 2F-ו 1Fערכם של 

1=+ βα , 2ועבור=n  121מתקבל =⋅+⋅ xx βα .

 :למערכת זו יש פתרון יחיד
10

55 −
=α ,

10
55 +

=β.  

1נראה שהפונקציה , כעת
2

1
1

−− ⋅+⋅= nn
n xxF βα 

  :כלומר, מקיימת את כלל הנסיגה

1
2

2
2

1
1

2
1

1
2

1
12

−−

++
+

⋅⋅+⋅⋅=

=⋅+⋅=
nn

nn
n

xxxx

xxF

βα

βα
  

   הם פתרונות של המשוואה 2x-ו 1x הערכים

012 =−− xx  12או += xx , ועל כן ניתן לרשום את

11:  השוויונים
2
1 += xx12- ו

2
2 += xx.  

( ) ( )
)()(

11
1

2
1

121

1
22

1
111

−−

−−
+

⋅+⋅+⋅+⋅=

+++=∴
nnnn

nn
n

xxxx

xxxxF

βαβα

βα
  

nnn FFF +=∴ ++ 12  

י  שהתקבל בדרך זו 'האיבר הכללי של סדרת פיבונאצ

  :הוא
11

2
51

10
55

2
51

10
55

−−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −−
=

nn

nF  

כפי שנתן : והרי לפנינו עוד מקרה של חריגה מהתחום

לראות מההגדרה ולהוכיח באמצעות אינדוקציה 

י הוא מספר שלם 'כל איבר בסדרת פיבונאצ, מתמטית

וחיובי אבל כדי לחשב באופן ישיר ערכים שלמים 

 חייבים לצאת מתחום השלמים ולבצע ,וחיוביים אלו

  .רציונאליים-חישובים בתחום האי

מתרחשת כאשר לסדרה ) עוד יותר חריפה(חריגה 

אפיון בעלת -יש משוואת) 2מסדר (הרקורסיבית 

  למשל בסדרה . דיסקרימיננטה שלילית

...,4,2,4,2,4,2,4,2 −−−−  

21 ידי-עלהמוגדרת  =a  ,42 =a  וכלל  הנסיגה 

nn aa אבל , כל האיברים הם מספרים שלמים, 2+=−

תיאור האיבר הכללי כפונקציה של המיקום הוא 

  :  כדלקמן

  ( ) ( ) ( ) ( ) 11 2121 −− ⋅−+−⋅+= nn
n iiiia  

 אברי סדרה שכל איבריה כדי לחשב באופן ישיר, כלומר

יש להיעזר בנוסחה שמערבת מספרים , מספרים שלמים

  .מרוכבים

  

אקסיומה או  –טענת דסארג : אפיזודה שלישית

  ?משפט שאפשר להוכיחו 

 (Desargues,  1593-1661)המתמטיקאי הצרפתי דסארג 
להלן . ניסח טענה מרכזית בגיאומטריה פרוייקטיבית

  ):שי לעבריתבתרגום חופ(ניסוחה המקורי 

 הישרים שקושרים זוגות אם; נתונים שני משולשים
, באותה נקודה) שלושתם(קודקודים מתאימים נפגשים 

 נקודות החיתוך של זוגות הצלעות המתאימות נמצאות אזי
  .על אותו ישר ולהיפך) שלושתן(
  

נתונים ): לא ממצה, קיתאמנם חל(נציג כאן הוכחה 

111המשולשים  ABC 222-ו ABC ,  כך ששלושת הישרים

212121 ,, CCBBAAאותה נקודה עוברים דרך O . בשלב

 עליו נמצא המשולש 1δנניח כי  המישור , ראשון

עליו נמצא המשולש השני הם  2δהראשון והמישור 

   ).איורראה (מישורים נחתכים 

21AAaהישר   21BBbוהישר   = לכן ;  O-נפגשים  ב =

2121 כל  ארבע  הנקודות ,, BBAA,  נמצאות על

),( המישור ba.  11יוצא שהישריםBA 22-וBA 

נסמן ; בנקודה מסוימתנפגשים ) הנמצאים במישור זה(

קיימת האפשרות ששני הישרים האלה יהיו . (D-אותה ב

במקרה זה נקבל מוסכמה לפיה הם נפגשים ; מקבילים

  ). הנמצאת באין הסוףDבנקודה 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ון בדיוק  אפשר לקבוע כי הישרים פי אותו הטיעל

11CB22-וCB קודה מסוימת נפגשים בנE ; ובאופן

נפגשים בנקודה שתקרא   22CA-ו11CAשהישרים, דומה

F .  

כמו כל הנקודות  (1δ  נמצאת על המישור Dהנקודה  

  נמצאת על המישורDאותה הנקודה  ; )11BA של הישר

2δ)  22 עקב השתייכותה לישרBA .( לכןD נמצאת על 

אותו . ל"ישר החיתוך של שני המישורים הנ, rהישר 

D 

a b  c  

r r E 
F A1 

B1 

C1 

B2 

C2 A2  

δ1 

δ2 

O 
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  נמצאות F-  וE כי גם הנקודות  ,הטיעון מאפשר לקבוע

 נמצאות על F- וD , Eשלוש הנקודות , לכן. r  הישרעל

  .ל.ש.מ, אותו הישר

כדי .  של חריגה  מהתחוםגם כאן ניתן לראות מקרה

להוכיח טענה המנוסחת במישור נאלצנו לצאת למרחב 

  . התלת מימדי

, )(Hillbert, 1862-1943, מתמטיקאי גרמני, הילברט

שביסס מחדש את העקרונות של הגיאומטריה 

 Grundlagen derמתייחס בספרו, האוקלידית
Geometrie השתמעויות הפילוסופיות של טענת ל

- הוכחה של אי: " נקראV  בפרק 23סעיף . דסארג

מבלי , אפשרות להוכיח את טענת דסארג במישור

–גם המתמטיקאי". להישען על אקסיומות החפיפה

 מתייחס (Lucas, 2000)פילוסוף האמריקאי לוקס 

מימד -לטענת דסארג ומדגיש את עניין המעבר מהדו

  : מימד-לתלת

"Desrgues’ theorem is important philosophically; It is 
NOT a theorem in a purely two-dimensional 
projective geometry. Usually it is postulated as an 
additional axiom, but that is not mandatory. 

But, if a two-dimensional projective geometry is not 
purely two-dimensional, but is a two-dimensional 
subspace of a higher-dimensional geometry, then 
Desargues’ theorem is a theorem… " 

  :ובעברית

היא ; טענת דסארג חשובה מהבחינה הפילוסופית"
ממדית -איננה משפט בגיאומטריה פרויקטיבית דו

בגיאומטריה זו אפשר לקבל אותה בתור . טהורה
יה אם גיאומטר, אבל. אם כי אין זה הכרחי, אקסיומה

, ממדית אינה על טהרת שני ממדים-פרויקטיבית דו
מרחב של גיאומטריה פרויקטיבית בעלת -אלא תת

אזי הטענה היא משפט שאפשר , יותר משני ממדים
  ..."להוכיחו

  :ולוקס ממשיך וכותב

-אפשר להוכיח את הטענה במקרה הדו-למרות שאי"
ולמרות ששום סתירה לא נובעת מזה , ממדי הטהור
מקובל לראות אותה כנכונה ,  הטענהששוללים את

 כאשר ,בהתחשב בנכונותה, )באמצעות אקסיומה(
ממדית בתוך -את הגיאומטריה הדו" משכנים"

  ."גיאומטריה בעלת יותר משני ממדים

  סיכום 

, האפיזודה הראשונה עוקבת אחר עבודתו של בומבלי

תהליך  . בה מוצג פתרון של משוואה שמקדמיה ממשיים

, אך פתרונות המשוואה, חום הממשייםהפתרון פרץ מת

עובדה זו . הם מספרים ממשיים, בדומה למקדמיה

מהווה נדבך ראשון לגיבוש מתמטי של שדה המספרים 

  .המרוכבים
  

האפיזודה השנייה מלווה את אוילר בעבודתו בנושא 

איבריה . י'ובפרט בסדרת פיבונאצ, סדרות רקורסיביות

 אך הביטוי ,של סדרה זו הם כולם מספרים טבעיים

האנליטי של הפונקציה המתאימה את ערך האיבר 

אוילר . למיקומו בסדרה מכיל מספרים שאינם שלמים

נאלץ לפרוץ מתוך תחום המספרים הטבעיים ולהיעזר 

כדי להציג פונקציה , רציונאליים-במספרים אי

  . איברי הסדרה–שתמונותיה הן שוב מספרים טבעיים 

נה גיאומטרית האפיזודה השלישית עוסקת בטע

תהליך ההוכחה מחייב לחרוג מתחום ; שמוצגת במישור

הגיאומטריה במישור ולהיעזר במושגים וטענות מתוך 

לעובדה זו יש השלכות . הגיאומטריה במרחב

 שאם לא ,לפילוסופיה של המתמטיקה במובן זה

ניתן לקבל את הטענה , פורצים מתוך המישור

וזאת ללא ,  אך גם ניתן להתעלם מהטענה,כאקסיומה

  .פגיעה במבנה המשפטים של הגיאומטריה במישור

, Exogenesis-המשותף לשלוש האפיזודות היא ה

 למסגרת של נתוני מחוץלפעול ) הכורח(הצורך : דהיינו

, נוסחאות, חישובים, כגון,  כדי להשיג ממצאים,הבעיה

ביטוי אנליטי לפונקציות  והוכחת טענות שכן נמצאים 

  . הבעיהבמסגרת של נתוני 

הבזקי ' עשויה לעורר Exogenesis-מודעות לתופעה של ה

, ולסיום המאמר, וכדוגמה לכך,  לפתרון בעיות'השראה

אותה קיבלתי במתנה מאחד הנכדים (לפניכם בעיה 

  ).שלי
      

קדקודים משורטט מסלול בצורת  ×43-בסריג הבנוי מ

  :מצולע המקיים את שלושת התנאים הבאים

  .מורכב מחמישה קטעים ישרים. א

  .עובר דרך כל קדקודי הסריג. ב

  .עובר רק פעם אחת דרך כל קדקוד. ג
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 ,על סריג כדוגמת הנתון עליך לצייר מסלול מצולע

  :שיקיים את ארבעת התנאים הבאים

  .מורכב מחמישה קטעים ישרים. א

  .עובר דרך כל קדקודי השריג. ב

  . כל קדקודעובר רק פעם אחת דרך. ג

  . סגורהמצולע הוא מצולע . ד

  !בהצלחה
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  ": דווקא אז"הוכחה למשפט ה – נספח

שת השורשים הממשיים של  את שלוa, b, c-נסמן ב

03 המשוואה =++ qpxx ,שמקדמיה  הם  ממשיים ;

  :הבא מתקיים השויון הזהותי

 ))()((3 cxbxaxqpxx −−−≡++  

  : נבצע את המכפלות שבאגף הימני, תכע 

abcxbcacabxcbaxqpxx −+++++−≡++ )()( 233  

  :השוואת המקדמים המתאימים  מקבלים מ
I.                     )(0 baccba +−=∴=++  

II.                       =++=++= cbaabbcacabp )(                 

[ ]
[ ]abba

abbaabbaab

3)(

4)()(
2

22

+−−=

=+−−=+−=
  

III.      [ ]=+−=++=−= bbaabbaababcq 2)()(           
22)( abbaab +−=  

 שורש ריבועי ידי-על 'מכוסה'ה( ∆ נחזור אל הביטוי

  ):טרטליה-בנוסחה של קרדנו

32 427108 pq +=∆∴
274

32 pq
+=∆∴32 )

3
()

2
( pq

+
−

=∆  

  ):IIIלפי   (-ו)  IIלפי    ( p  נציב

[ ] [ ]3222 3)(42)(27108 abbaabbaab +−−+−=∆  

  :  פתח את הסוגריים  המרובעיםונ

33222

4642

32222

108)(108

)(36)(4108

)(108)(27108

bababa

baabbaba

babababa

−−−

−−−−−+

+−+−=∆

  

) אחרי פתיחת הסוגריים(האיבר השני  ,באגף הימני

  : עם הסכום של השלישי והאחרון'מתקזז'

  
0108108108108

108108)(108
33424233

334232

=−+−=

=−+−

babababa

babababa
  

אותו ב( האיברים הראשון והלפני האחרון, נוסף לכךב

כך שאחרי  ,הם דומים) 108∆-האגף הימני השווה ל

  : הצמצום נקבל

 46222 )(36)(4)(81108 babababa −−−−−−=∆  

)(2כיוון שהביטוי   ba   : נקבלהוא גורם משותף −−

[ ]22242 81)(36)(4)(108 babababa +−+−−−=∆   

  :הביטוי בתוך הסוגריים הריבועיים הוא ריבוע שלם

[ ]
2222

222

]252[)(

9)(2)(108

bababa

abbaba

++−−=

=+−−−=∆
   

abababנשתמש בזהות  +=  )לגורמים( כדי לפרק 45

  :את הביטוי שבתוך הסוגריים המרובעים

)2)(2()2()2(2
242 22

babababbaa
bababa

++=+++=
=+++

  

  :ולכן

VI.                          22
2

)2()2(
108

)( bababa
++

−
−=∆  

הם שונים זה  a, b, c) הממשיים(נתון כי השורשים 

  :מזה

0200 ≠+∴≠++∴≠− abbabcb ; 
0200 ≠+∴≠++∴≠− babaaca ; 

0≠− ba  
  

הם כולם מספרים  (VI) שהריבועים בשוויון ,יוצא אפוא

   .∆>0חיוביים  ולכן 

  .ל. ש. מ


