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מרגרטפרוים

ליאונרדודהוינצ'יונהגלשוחחעמועלבעיותבגיאומטריה
ועלמכונותמעופפות.בספרוהאוטוביוגרפיהחייםשלי,1
כמוברביםמספריוהאחרים,חושףקרדנופרטיםרבים
מחייו.הואמספר,למשל,בפרטיפרטים עלמראהו:גובהו
בינוני,צווארוארוך,זרועותיודקיקות,רגליוקטנותוקולו
חזק.
בגיל19החלג'ירולמוקרדנוללמודרפואה.הואהיה
סטודנטמבריק,אךלאאהודבמיוחדבשלהיותוביקורתי
ודעתן.וכךהעידקרדנועצמועלחסרונותיו...":ממגרעותיי
הגדולותביותר...לומרמהשאנייודעשאינונעיםלאוזני
שומעיי...אניממשיךבכלזאת,מודעלאויביםאותםאני
יוצר").(Ore,1953מעדויותאחריםעולהשהיה"בעללשון
חריפהומוחמתוחכם").(Frietz ,1983
לאחרשנפטראביו,ניצלקרדנואתכספיהירושהלמשחקי
הימורים,ולמעשהאףהתפרנסממשחקיקלפיםוקוביות.
הבנתובתורתההסתברותהקנתהלויתרוןעלפנייריביו,
ובסךהכולהואניצחבמשחקיהמזליותרמשהפסיד.
בגיל25השליםקרדנואתלימודיובאוניברסיטתפדואה
)(Paduaוקיבלדוקטורטברפואה.עםהדיפלומהבידו,
הואביקשלהצטרףלסגלאוניברסיטתמילנו,אךהנהלת
האוניברסיטהסירבהלקבלו,שכןלמרותהכבודלוזכה
כסטודנטמצטיין,הואנודעלשמצהכאדםקשה,בעלדעות
קיצוניותובלתימתפשר.העובדהשנולדמחוץלנישואים
שימשהעילהלאוניברסיטהלדחותאתמועמדותו.בנסיבות
אלהמצאעצמוקרדנועוסקברפואהבעיירהקטנהליד
פדואה,שםבילהכשששנים.לימיםהתייחסקרדנואל
אותןשניםכאלהתקופההמאושרתבחייו,אוכפישהוא
עצמוכתב":הימרתי,ניגנתי,טיילתי,הייתיבמצברוחטוב
ובקושילמדתי.לאפחדתי,לאכאבתיוהתייחסואלייבכבוד
ואדיבות .בקיצור הייתי באביב של חיי"(Ore,1953) .
קרדנונישאבגיל30ונולדולושניבניםובת.הכסףשהרוויח

"עםכלמגבלותיוקרדנוהיהאישגדול,ולולאמגבלותיו
לא היו לו מתחרים"  כך כתב על ג'ירולמו קרדנו
המתמטיקאיהדגולגוטפרידוילהלםלייבניץ)(Ore,1953
תולדותחיים
ג'ירולמו קרדנו ) (Girolamo Cardanoנולדבמילנוכבנו
מחוץלנישואיםשלפאציוקרדנו.אביוהיהמיודדעם
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מעבודתוכרופאלאהספיקלכלכלתהמשפחההמורחבת
והואפנהשובלהימורים.הפעם,שלאכמובשניםעברו,
ההצלחהלאהאירהלופניםוהואנאלץלמשכןאתתכשיטי
אשתוואףכמהרהיטים.אךהמצבעודהמשיךלהידרדר
עדשהמשפחהעברהלהתגוררבביתמחסה.לאחרפרק
זמןהתקבלקרדנוכמרצהלמדעיםבביתספרלצעירים
מעוטייכולתבמילנו.עםהשיפורבמצבוהכלכלי,הצליח
קרדנולהרחיבאתמעגלמטופליולקבוצתבעליהממון,
ואלהחשואסיריתודהוהפכולתומכיוהגדולים.באותה
תקופהנחשבקרדנולאחדמשניהרופאיםהטוביםביותר
באירופה,הפךלאישעשירומצליחעדמאוד.כאשרנענה
לבקשתושלהארכיבישוףשלסקוטלנדלהתארחאצלו
כדילרפאומאסטמה,הואהתקבלבהרבהכבודוהערכה
בקהילותהמדעיותשבהןביקרבדרכואלמשימתו.היחס
לו זכה היה כאל המדען החשוב ביותר של התקופה.
עםשובולאיטליה,התמנהכפרופסורלרפואהבאוניברסיטת
פאביה.למרותכלהצלחותיובתחוםהמקצועי,המזללא
האירלופניםבעתהזו,וחייוהאישייםהיורצופימהלומות.
בשנת1560בנוהבכורוהאהובהוצאלהורגבאשמת
הרעלתאשתוהבוגדנית.לאחרמותבנולאהצליחקרדנו
להתאוששוהאשיםאתעצמובכךשלאמנעאתהאסון.
כאבלרוצחהפךעתהקרדנולאדםשנואונאלץלעקור
מעירו.בהתערבותחברוהוותיקוהמסור,לודוביקופרארי,
תלמידוועוזרולשעבר,התמנהקרדנולפרופסורלרפואה
באוניברסיטתבולוניה.ואולםהצרותלאהרפוממנו:גם
בנוהשנישעסקבהימוריםלאהסבלונחת,ובשנת,1569
כאשרהיהקרדנובן,68הפסידבנואתכלרכושו,עד
אחרוןבגדיו.בניסיוןלהשיגמזומניםפרץהבןלביתאביו
וגנבסכוםכסףגדולותכשיטים.קרדנונאלץ,בצעררב,
להסגירולשלטונות.לאעברהשנה,וקרדנועצמונכלא
באשמתכפירהבדת)הנוצרית(ונחקרעלידיהאינקוויזיציה.
לאחרמספרחודשיםהואשוחרר,אךנאסרעליולהחזיק
במשרהבאוניברסיטהאולפרסםאתעבודותיו.לאחר
שחרורועברג'ירולמוקרדנולרומא,שםהצליחלזכות
בחסדיושלהאפיפיור,שהעניקלוקצבהלשאריתחייו.
ברומא,בשנתחייוהאחרונה,כתבקרדנואוטוביוגרפיה
שחשפהכמעטכלפרטבחייומלאיהתהפוכות.בגילו
המתקדם,כךכתב,מתכונותיוהטובות"נשארורקמוחו
החדונפשוהלוהטתהמלאהבתכניותבלתיאפשריות"
).(Cardano,1963מספרים,כיקרדנובנהלעצמוהורוסקופ
שעלפיוניבאבמדויקאתיוםמותו.אחריםטוענים,כי
נבואתוהתגשמהכיווןששלחידבנפשו...לאלוהיםפתרונים.
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

פועלוהמתמטישלג'ירולמוקרדנו
עלהמשוואהמהמעלההשלישית
המשוואה הכללית מהמעלה השלישית היא מהצורה:
ax3+bx2+cx+d = 0

)כאשרa,b,c,dהםמספריםממשייםוaשונהמאפס(.
היווניםידעולפתורמשוואהמהמעלההשנייה,אךפתרונה
שלמשוואהמהמעלההשלישיתלאהיהידועלהם.במאה
ה 11מצא המתמטיקאי והמשורר עומר כיאם פתרון
גיאומטרילמשוואהמהמעלההשלישית.בשנת,1494
בספרוהידועבשםסיכום Summaספרבעלהשפעה
גדולהעלמתמטיקאיםבנידורוומעיןאנציקלופדיהמתמטית
טעןלוקהפצ'יולי,מבלילהוכיח,שאיןפתרוןלמשוואה
הכלליתמהמעלההשלישית.קביעהזוגרמהלהתעוררות
קהילתהמתמטיקאיםולרצוןעזדווקאלנסותולמצואפתרון
למשוואהזו.
"המאבק"סיפורעלקרדנווהמשוואהמהמעלה
השלישית
המשוואהמהמעלההשלישיתכיכבהכ"דמותראשית"
באירוע ססגוני ביותר שבו נטל קרדנו חלק פעיל.
זהקרהבמרכזיםהאוניברסיטאייםשלאיטליהבמאה
ה.16
באותהתקופההספריםבאוניברסיטאותהיומעטים,ועל
כן המרצים היו מקור הידע העיקרי .שמה הטוב של
אוניברסיטההיהתלויביכולתהלהציעאתהמלומדים
הטוביםביותר,ואחתהדרכיםלקבועמיהוהמרצההטוב
ביותרהייתהתחרותפומביתשבהעלכלמועמדהיה
לענותעלבעיותשהציבמתחרהו.מומחיותשאינהניתנת
לערעורבנושאמסויםהייתהמביאהעלפירובלניצחון
בתחרות,וניצחוןכזההיהמקנהלבעלהידעתהילהגדולה
וגםיתרונותמעשיים,כגון,משרהבאוניברסיטההמלווה
במשכורתנכבדה.התחרותנחשבהלאירועחגיגישהתנהל
בפנישופטיםובנוכחותםשלאנשיסגלהאוניברסיטה
ומכובדיםבעליהשפעהבעיר.המתחריםהופיעומלווים
בתומכיהםובתלמידיהם,והימוריםבסכומיםגדוליםעל
המנצחהיואףהםחלקמהאירוע.כיווןשכך,אםמועמד
רצהלזכות,היהעליולגייסלעזרתוכלתכסיסאפשרי.
התחרותשהיאנושאסיפורנוהתרחשהב.1535כעשרים
שנהקודםלכן,בשנת1515לערך,גילהשיפיונהדל
פרו,מתמטיקאיופרופסורבאוניברסיטתבולוניה,שיטה
לפתרוןהמשוואההכלליתמהמעלההשלישיתהחסרה
∑≥
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אתהאיברהכוללאת ,x2שצורתההיא:

לאחלףזמןרבוקרדנו,יחדעםעוזרוהמחונןוהמסור
לודוביקופרארי,2הצליחלפתוראתכלסוגיהמשוואות
מהמעלההשלישית.
ארבע שנים מאוחר יותר ,בשנת  ,1543בעת ביקורם
בבולוניהפגשוקרדנוופראריאתחתנושלשיפיונהדל
פרו,שלימיםהיהפרופסורלמתמטיקהבאוניברסיטת
בולוניה.החתןהראהלהם"פנקסקטןובומוצגהפתרון
שבמחלוקתבצורהלמדניתוברורה,בכתבידושלחותנו
שיפיונהזמןרבקודםלכן".(Witmer 1968).בדרךזו
נודעלקרדנו,ובאמצעותולעולםכולו,שלמעשהשיפיונה
דלפרו,המתמטיקאימבולוניה,היההראשוןשמצאאת
הפתרוןהכללישלהמשוואהמהצורה, x3 + c x = d
שניםרבותלפניטרטליה.
עכשיו,משנודעההאמת,חשבקרדנולעצמושאיןעוד
טעםבקיוםשבועתולטרטליה,והחליטלפרסםאתשיטת
הפתרון,מהגםשטרטליהעצמולאטרחמעולםעלפרסום
גילוייו.

x3 + c x = d

)כאשרcוd -הםמספריםשלמיםוחיוביים(.
דלפרושמרעלגילויובסודולאפרסמו.אבלבשנת,1526
קצתלפנימותו,גילהדלפרואתסודולשניאנשים:לחתנו,
אשרירשאתמשרתובאוניברסיטה,ולאנטוניומריה
פיורמוונציה,תלמידוהלאמוכשרבמיוחד,והשביעאותם
לשמורעלסודו.
תשעשניםמאוחריותר,בשנת,1535זמם אנטוניופיור
להגיע אל התהילה באמצעות הגילוי השייך למורהו.
בטוחלחלוטיןבניצחונו,הזמיןאנטוניופיוראתניקולו
טרטליה,מורהלמתמטיקהבעירוונציהוידועכבעלידע
רחב ,לדוקרב מתמטי" :טרטליה נגד פיור".
"כליהנשק"בדוקרבהיו30בעיותבמתמטיקהשכל
מתמודדהציגליריבו.עלהיריבהיהלפתוראותןבפרק
זמןשנקבעמראש.חשובלציין,שעודלפניהתחרותהייתה
כברברשותושלטרטליהשיטהלפתרוןמשוואותמהסוג:
x3 + cx2 = d

טרטליההציגלפיורבעיותמכלהסוגים,ואילופיורהציג
לטרטליהרקבעיותהקשורותבפתרוןמשוואותמןהמעלה
השלישיתמהצורה.x3 + cx = dמשוואותשאתסוד
פתרונןלמדממורהושיפיונה.טרטליה,המתמטיקאיהטוב
מביןהשניים,החללעבודבמרץעלפתרון30הבעיות
שקיבלממתחרהו,ובלילהשביןה12ל13בפברואר
,1535הצליחלגלותאתהשיטהשלשיפיונה)קרי:השיטה
לפתרוןמשוואותמןהמעלההשלישיתהחסרהאתהאיבר
מהמעלההשנייה(,ובכךפתראתכלהבעיותשהציגלו
פיור.
אנטוניופיורלאהצליחלפתורולומשוואהאחתמאלו
שהציגלוטרטליה.הדוקרבהמתמטיהסתיים,אפוא,
בניצחוןמזהירלטרטליה.
ג'ירולמוקרדנו,שהיהאזפרופסורבאוניברסיטתמילנו
התענייןמאודבשיטתושלטרטליהלפתרוןמשוואותמן
המעלההשלישית,ובשנת1539הזמיןאתטרטליה,שהיה
עניוחסראמצעיםלביתו.קרדנוהבטיחלולהציגובפני
פטרונו,אדםרבהשפעהבמילנו.טרטליהשחשבשבכך
נסללהבפניוהדרךלקבלמשרהמכובדת,שוכנעלגלות
לקרדנומארחו,שנשבעלשמורעלהסוד,אתסודפתרון
המשוואה.אתהפתרוןמסרטרטליהללאהוכחה,בצורת
שירהכתובבחרוזים.

בשנת1545פירסםג'ירולמוקרדנואתספרו"האמנות
הגדולה"ובוהציגאתהפתרוןלכלסוגיהמשוואותמהמעלה
השלישית ,כולל הפתרון שגילה לו טרטליה.
בספרומספרקרדנועלהשתלשלותהענייניםונותןקרדיט
הןלחברוטרטליהוהןלעוזרוושותפו,המתמטיקאיפרארי
עלגילוייהם.וכךהואכותב:
"טרטליה,נתןליאותו)אתהפתרון(בתשובהלבקשות
שלי,אךללאהוכחות.רדפתיאחרהוכחותשלהסוגים
השונים.זההיהקשהמאוד").(Bidwell & Lange, 1971
טרטליהמחהעלהפרסוםואףניהלמסעהשמצותנגד
קרדנו.קרדנובחרלהתעלם,אךפרארי,החליטלשלוח
לטרטליההזמנהלתחרותמתמטית,וגםדאגלהפיץאת
ההזמנהביןהלמדניםידועיהשםשלהתקופהוביןבעלי
ההשפעהבקהילתהמדענים.טרטליהנענהלהזמנה,אלא
שהפעםלאצלחהדרכו.
"הטרגדיהשלטרטליההיא",כתבאור"שיצאחוצץדווקא
נגד היריבים היחידים בעולמו אשר ידעו יותר ממנו"
).(Ore,1953
עלספריושלג'ירולמוקרדנו
בגיל38פרסםקרדנו"ספרקטןוקללעיכול"שבוהוא
מסביראת"השימושבמספרים".בתחילתהספרהואפונה

2המתמטיקאילודביקופראריגילהשיטהלפתרוןמשוואהממעלהרביעית.
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אלהקוראבזוהלשון":אםתקרא)ספרזה(תאמר:אני
חבלו)לספרהאחד(כמולאלףספרים").(Ore,1953
פרסוםהספרהיהאותלתחילתהשלעשייהמבורכת
ומלאתהשראה:הקרירההספרותיתמדעיתהפורהשל
קרדנוהכוללתמעל200עבודות,שמתוכןפורסמו.131
הנושאים שבהם התעניין קרדנו הם מגוונים :רפואה,
מתמטיקה,פיזיקה,דת,פילוסופיה,מוזיקהוחינוךילדים
וגםפירושחלומות.קרדנוהחשיבעצמובראשובראשונה
כרופא,והעיסוקבמתמטיקהשימשעבורוסוגשלתענוג
ובילוי.חברו,המתמטיקאיפראריכתבעליופעםכך:
"לא רק במקצועו ,רפואה ,הוא בקי ביותר ,אלא גם
במתמטיקה,שבההואמשתמשלעתיםרקכדילהתבדר
ולהשתחרר").(Frietz,1983

גםענייןרבבכלליותובהכללהכעיקרוןחשובבעבודתם
שלמתמטיקאים.ההתעניינותהגוברתהזאתבכלליות
ובהכללה תהווה ציון דרך חדש שיאפיין את המחקר
המתמטי")אונגרו.(1989,
ב.עלהנוסחהלפתרוןמשוואהמהמעלההשלישית
נבחןכעתמקרובאתהנוסחהלפתרוןמשוואהמהמעלה
השלישית.כזכור,טרטליההעניקאתהנוסחהלקרדנו
בצורת שיר ולאחר מכן רשם אותה קרדנו בספרו
האמנותהגדולה.
נציגאתהשירבתרגוםחופשימאנגלית,ולצדכלשורה
אתהביטויהאלגבריהמתאיםלה.

הספרהאמנותהגדולה
בשנת1545פרסםקרדנואתספרוהאמנותהגדולה
שנועדה לו חשיבות רבה בהתפתחות המתמטיקה.
כדי לנסות ולהבין את הקשיים בהם נתקלו קרדנו
ומתמטיקאיםאחריםבנידורו,כאשרניסולכתובעלפתרון
בעייהמתמטית,עלינולזכורכילאיכלולהשתמשבסימנים
המודרנייםכיווןשהמתמטיקהבתקופהזוהייתהעדיין
מילוליתבלבד.כלומר,פתרוןבעיהנכתבללאקיצורים
וסימנים,אלאבצורתביטוימילולישגור,כמעטכמוסיפור.
גילםשלחלקגדולמהסימניםשמשתמשיםבהםבימינו,
סימניהחיבור,חיסור,סוגריים,סימןהשורשועוד,הואצעיר
מ450שנה.

x + cx = d

.2מצאשני)מספרים(אחריםאשר
הפרשםהוא)המספר(האחרון).(d

u-v=d

.3מעשהזהיהיהכלל/מכפלתם
תמידשווה/לחזקההשלישיתשל
שלישמספרהדבריםc),המקדם
של.(x

c 3
) u . v= ( 3

.4ולבסוףהתוצאההכללית/הפרש
השורשיםמסדרשלישי/ייתןאת
הדבר)(xהחשוב".

א.נושאיהספר
בספרזההציגקרדנולראשונהשיטהלפתרוןמשוואה
מהמעלההשלישית)הואמנה13סוגיםשלמשוואות
כאלה(,כוללהוכחהגיאומטריתלפתרון.
בספרהוצגהגםשיטתושלתלמידוועוזרו,המתמטיקאי
פרארי,לפתרוןמשוואהממעלהרביעית)קרדנומנה20
סוגיםשלמשוואותכאלה(,כאשרהרעיוןלפתרוןרוב
המשוואותהאלוהואהשלמהלריבוע.לנוסחהלהתרת
משוואהמהמעלההשלישיתהייתהמשמעותתיאורטית
שבאהלידיביטויבעידודהתפתחותהמחקרהאלגברי
בכיווניםשונים).כיוםידועלנושאיןנוסחהאלגבריתלפתרון
משוואהכלליתממעלההגדולהמ.(4
עלתרומתושלקרדנולהתפתחותהמחקרהמבוססעל
הכללותכותבאונגרו":עבודתושלקרדנוהביאהבעקבותיה
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 .1כאשר החזקה השלישית
והדברים שליד )  ( cxהם ביחד
מספרמסוים)(d

3

x= 3 u - 3 v

ג .דוגמה לפתרון משוואה מהמעלה השלישית
ננסהלפתוראתמשוואהעלפיהאלגוריתםהמבוססעל
ה"מרשם" של קרדנו וטרטליה ,שתואר לעיל.
3

x + 6x = 2

למשוואהיששלושהשורשים.נציגדרךלמציאתאחד
U-V=2
מהשורשים:
3

6

U . V = (3 ) = 8

נקבלאתמערכתהמשוואותהבאה:

2

נפתוראתהמשוואה:

U - 2U - 8 = 0
= 2 ±2 6

≥π

U-V=2
U.V=8

{

4+32
2

U1,2 = 2±
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נקבל:

U2 = - 2
V2 = - 4

{

U1 = 4
V1 = 2

{

X1= 5 + - 15

נציבאתהפתרוןהראשוןשלמערכתהמשוואותבנוסחת
הפתרוןלמשוואהמהמעלההשלישיתשלקרדנוטרטליה
3
3
X1= 4 - 2
המוזכרתלעילונקבל:
שורש זה הוא שורש ממשי של המשוואה מהמעלה
השלישית.
אםנציבאתהפתרוןהשני)(U2= - 2, V2=- 4בנוסחת
הפתרוןלמשוואהממעלההשלישיתשלקרדנו/טרטליה,
נקבלאתאותוהערךשקיבלנועבור X1גםעבור.X2
לכן X 1 =X 2  ,שהוא אחד משורשי המשוואה.
כדילקבלאתשניהשורשיםהאחריםמשתמשיםבחישובים
אלגבריים מסובכים שלא נוכל להציגם במסגרת זו.

X2= 5 - - 15

)הערה:נוכללקבלאתהפתרונותהאלהכאשרנפתור
אתהמשוואההריבועיתבעזרתהנוסחההמוכרתהיום(.
המספריםהאלוהםשהפתיעואתקרדנו,שהריהריבוע
שלכלמספרממשי)חיוביאושלילי(הואחיובי.קרדנו
נהגבמספרים"המוזריםהמסתוריים"הללוכמספרים
הכפופיםלאותםהכלליםשאליהםכפופיםהמספרים
המוכרים לו" .ברור שהדבר בלתיאפשרי" הוא כתב.
בהמשך,רצהקרדנולבדוקאםשניהפתרונותשקיבל
מקיימיםאתתנאיהבעיה,כלומר,סכומםהוא10ומכפלתם
היא.40
קללראותשסכוםהמספריםהואאכן.10

ד.התחכום ללא תועלת של המתמטיקה
בספרוהאמנותהגדולהחקרקרדנומשוואהדומהלזו
x3 + 3x = 40
המוצגתלהלן:
יחדעםזאת,קרדנונמנעמלטפלבמשוואותבעלותמקדם
 x 3 - 3x= 40
שלילי,כמו:
ובמקומןתיארקרדנושיטההמתאימהלפתרוןמשוואות,
x 3 = 3x + 40
כדוגמת:
היוםאנויודעיםששתיהמשוואותהןמשוואותשקולות.
אולםהרתיעהשהייתהלקרדנוולמתמטיקאיםבניזמנו
ממספרים שליליים ,הביאה את קרדנו לטפל בשתי
המשוואותבנפרד.למרותחששו,חשובלומרשהיהזה
קרדנואשרהעזלבצעאתהצעדהראשון,המהססמשהו,
אך בכיוון הנכון ,לקראת מציאת מספרים שאינם
ממשיים.בפרק37שלספרוהאמנותהגדולהמציגקרדנו
אתהבעיההבאה:

קרדנוכותב":נשאירבצדאתהעינוייםהנפשייםונפתור
)נכפיל( בצורה הזו"( Bidwell & Lange, 1971 ) :
) כלומר ,נכפיל את הביטויים עלפי הכלל הידוע :
(a + b) (c - d) = ac - ad + bc - bd
=(5 + -15)(5 - -15)=25 - 5 -15 +5 -15 -( -15)2
)25-(-15

"ונקבלאתהתוצאה."40
ואולםאףעלפישמצאכיהמספריםמקיימיםאתתנאי
הבעיה ,היה קרדנו רחוק מלהיות מאושר מפתרונות
המשוואה".התחכוםשלהמתמטיקהמשתכללעדכדי
כך שבסופו של דבר אין לכך כל שימוש" ,הוא כותב
).(Crossley,1988
אףעלפישקרדנולאהביןאתהחישובשלועצמו,ניתן
לומרשהואהיההראשוןשהתייחסלמספריםהמרוכבים.
דרךארוכהעברנושאהמספריםהמרוכביםעדאשרהגיע
לספריהלימודבמתמטיקהשלתלמידיכיתותיאשלימינו:
החלמ"המספריםהמוזרים"שלקרדנוועבוֹרדרךהמספרים
ה"בלתי אפשריים" של ניוטון .ניתן לומר שהמספרים
המרוכביםנשארואזרחיםסוגבשלמדינתהמספריםעד
אמצעהמאהה.18
היום,כ500שנהלאחרתקופתושלקרדנו,אנויכולים
לגשתלהוראתהמספריםהמרוכביםבדרךהמוצגת
במסגרתשלהלן.

"ישלמצואשנימספריםשסכומםהוא10
ומכפלתם."40

ננסהלפתוראתהבעיה.אםמספראחדהוא ,xהמספר
השניהוא)(10xולכןכדילפתוראתהבעיהישלפתור
אתהמשוואההריבועית.x(10-x )= 40:
כאשרניסהקרדנולפתוראתהמשוואההריבועיתהזו,
הואהבחיןבדברמהשנראהלומוזר:לאקיימיםשני
מספריםממשייםשסכומםהוא10ומכפלתםהיא.40
קרדנו הציג את הפתרונות הבאים למשוואה:
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כללייםלכלליהמשחקים.בתוךכךהספרמציגאת"חוק
החזקה":אם pהיאההסתברותלאירוע,ההסתברות
שהאירועיחזורnפעמיםהיא.pn
בספרמופיעיםגםפתרונותלבעיותהעוסקותבמשחקי
קובייהוקלפים.לספרהייתההשפעהמועטהביותרעל
התפתחותתאורייתההסתברות.הסיבהלכךנעוצהבפרסומו
המאוחרשלהספר,עשרותשניםלאחרמותושלקרדנו,
וחשובמכךלאחרשכברפותחהתאורייתההסתברות
עלידיהמתמטיקאיםפיירדהפרמהובלייזפסקלבמהלך
ההתכתבותביניהם,בקיץ.1654בהתכתבותזו,אשר
כללהחמישהמכתבים,הציבפסקלאתהיסודותלתורה
זו.מועדחליפתהמכתביםנחשבבעיניהמתמטיקאים
כתאריךהולדתהשלתורתההסתברות.למרותכלזאת,
טעןאור)(Ore, 1953בספרו"קרדנו,המלומדהמהמר",
שישלהתייחסלקרדנוכמואלפרמהופסקל,כלומר,כאל
אחדמאבותתורתההסתברות.

המספריםהמרוכבים
נתבונןבמשוואההריבועיתנוספת.X = -1:
למשוואהריבועיתזואיןפתרוןשהואמספרחיובי
אושלילי,כיהריבועשלכלמספרממשי)חיוביאו
שלילי(הואחיובי.אםנחליטלהמציאמספרחדש
לגמרי,מספרשלאהיכרנועדכה,אשרריבועוהוא
) (1אזי נוכל למצוא פתרון למשוואה זו.
נכנה ב iאת השורש של  1ונגדיר אותו כך :
iהואערךכלשהוכךשריבועושווהל.1:
נבחיןכי,גםהריבועשל-iהוא.1
עלידיהכפלתהמספר iבמספרממשי,נוכללקבל
קבוצהשלמהשלמספריםחדשים.
נוכללומר,שכלמספרשצורתו,biכךשbמספר
ממשי,וiמקייםאתהתכונההבאה:
i2 = -1הואמספרמדומה.נוסףעלכך,המספר
שצורתו,a+bi:כאשר aוbמספריםממשיים,נקרא
מספרמרוכב .בעקבותזאתנוכללכתובאתפתרונות
המשוואהשהוצגהכך:
x2 = -1
x1=i x2= -i
2

סוףדבר
אםבוחניםאתקרדנוביחסלתקופתו,הרישלפנינואדם
מיוחדשביטאכושרחשיבהיוצאדופןבכלהתחומיםאשר
בהםהתעניין".ספרושלקרדנוהאמנותהגדולה",
כותבאור"היהמהותילמתמטיקהבדיוקבאותהמידה
שספרושלקופרניקוסעלמערכתהכוכבים)שהופיע
באותהעת(היהחשובלאסטרונומיה".
לאטובאופןבלתינמנעהניעהעבודתושלקרדנו
אתתהליךהולדתהשלהאלגברההמודרנית.ניתן
לומרש"השורשים"הדמיונייםאשר"נטע"בעולם
החקרהיצירתיהפכובמתמטיקההמודרניתשל
ימינולשורשים"ממשיים"באמת.

אתפתרונהשלמשוואתקרדנונוכללרשוםכך:
5 + i 15

,

5 -i 15

ספרהסיכויים
ספר נוסף שכתב קרדנו הוא ספר הסיכויים ,
Liber de Ludo Aleaeאשרפורסםרקבשנת,1663
עשרותשניםלאחרמותו.הספרעוסקבצורהמעמיקה
בנושאהסיכוייםבמשחקימזל.מטרתהספרלאהתמצתה
בפיענוחבעיותמסוימות,אלאבניסיוןשיטתיליישםעקרונות

"אדםאיןלודברמלבדשכלו.אםזה)שכלו(אינותקין,הכולאינוכשורה,ואםהשכלתקין,הכולכשורה"
)(Cardano, 1963
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