‡≠·†È¯ÂËÒÈ‰
®±π≤∞≠±∏∏∑©†Ô‡ß‚ÂÓ¯†¯‚È‡†‰Ò‡ÂÂÈÈ¯Ò
מרגרט פרוים

סריניוואסהאינגר
ר מ נ ו ג ' א ן
(Srinivasa
Aiyangar
)Ramanujan
היה בן לעם
הטמילי שחבריו
חיים בהודו
וסרילנקה.

באותומכתבהיורשומות120טענותמתמטיותבתורות
שונות,שנפרסועל פניעשרהעמודים)רקחלקמהטענות
היהידוע(.לאחרשעיינובהןעיוןמעמיקהכריזוהארדי
ועמיתוהמתמטיקאיג'א'ליטלוודכי":הטענותחייבות
להיותנכונות,כיווןשלולאכן,לאהיהבנמצאולואדםאחד
שניחןבדמיוןהנדרשכדילהמציאאותן".
קורות חייו של רמנוג'אן
סריניוואסהאינגררמנוג'אןנולדבשנת1887בביתהשל
סבתושבארוד עיירהקטנהבדרוםהודו.אף על פי
שהוריוהיושייכיםלקסטההגבוההבהודו הברהמינים,
הםהיואנשיםקשי יוםוחסריכול.כאשרהיהרמנוג'אן
בןשנהלקחהאותואימולעירקומבקונם מרכזתרבותי
טמיליעתיקבדרוםהודו.ארבעשניםמאוחריותר,בהיותו
בן5החלסריניוואסהרמנוג'אןללמודבביתהספרהיסודי.
בילדותוהיהילדרגוע,שלוושקועבמחשבות,בגיל9כבר
מילאתפקידשלמשגיחעלילדיםאחרים,וכךזכהלפטור
ממחציתשכרהלימוד.הואהיהתלמידמצטייןוגרףפרסים
ומלגות.כשהגיעלגיל,15ולאחרשלמדלפתורמשוואה
מהמעלההשלישית,הואמצאשיטהלפתרוןמשוואה
ממעלהרביעיתואפילוניסהלמצואפתרוןלמשוואהממעלה
חמישית,בלאשידעשהדברבלתיאפשרי)ראה,פרוים,
(.2005
בשנת,1903כאשרמלאולרמנוג'אן16שנה,הואגילה
אתהספר":תוצאותאלמנטריותבמתמטיקהתיאורטית
ושימושית".גילויספרזההיווהנקודתמפנהבחייו.הספר
הכילאוסףשלאלפימשפטיםונוסחאות,כולםללאהוכחות.
למרותמיעוטההסברים,ואוליבשלכך,עוררבוהספר
ענייןרבוהואהחללחקוראתהטענותשבספרבהתלהבות
גדולה.אפשרלומרשספרזההואאשרעורראתגאוניותו
של רמנוג'אן ,למרות שהוא חזר וטען שדמות אלוהית
שהופיעהבחלומותיוהיאזושהעניקהלואתנוסחאותיו
המתמטיות.כךאוכך,עובדהמדהימהומעוררתפליאה

גילויו של רמנוג'אן
כשנשאל המתמטיקאי הבריטי הנודע ג' ה' הארדי
),(1947 1877מומחהעולמיבתורתהמספרים,מההייתה
תרומתוהחשובהביותרלמתמטיקה,ענהללאהיסוס:
"גילויושלרמנוג'אן".הארדיכיווןבדבריולמכתבשקיבל
בינואר1913מסריניוואסהאינגררמנוג'אן ללאספק
אחדהמכתביםהמפורסמיםביותרבתולדותהמתמטיקה.
המכתבהמפורסםנפתחבמיליםאלו:

"אדוןנכבד,אנימבקשלהציגאתעצמילפניךכפקיד
במחלקתהחשבונותשלמשרדהנמלבמדראס)עירבדרום
הודו(המשתכר20ליש"טבלבדבשנה.אניהיוםבן.23
איןליהשכלהאוניברסיטאית,אבלסיימתיאתהלימודים
הרגיליםבביתהספר)(...אתזמניהפנויאנימקדיש
לעבודהבמתמטיקה)(...אנימפלסלידרךחדשה".
ÌÈÂ¯Ù†Ë¯‚¯Ó
ÌÈ¯ÂÓÏÂ†˙ÂÈÙÏ˙†˙ÏÏÎÓ·†‰‡¯Â‰†ÈÁ¯ÙÏ†˙È‚Â‚„Ù†‰ÎÈ¯„ÓÂ†‰ˆ¯Ó
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היאשאכןלעתיםקרובותהיהרמנוג'אןמתעוררמשנתו
ורושםבמהירותמשפטיםונוסחאות)נכונים!(גםאםלא
תמידהיהביכולתולהוכיחם.אתתוצאותיורשםרמנוג'אן
בפנקסו,שאותונהגלהציגלפנימתמטיקאיםשגילוהתעניינות
בעבודתו.
באותהשנה)(1903החלרמנוג'אןאתלימודיובקולג',
כשהואנהנהממלגהעלסמךהצלחותיובמתמטיקה.ואולם
ככלשגברההתעמקותובלימודימתמטיקהכךהלכה
ופחתההשקעתובמקצועותהאחרים,ובשלכךלאחודשה
המלגה.למרותזאתהואלאזנחאתעבודתוהמתמטית,
וכעבורשלוששנים,בשנת,1906הואהחללהכיןאת
עצמולבחינהאשרהצלחהבהאמורההייתהלהעניקלו
אתהזכותללמודבאוניברסיטהשלמדראס.למרבה
הצער ,פעילותו השקדנית בתחום המתמטיקה הפכה
למחסוםעבורו,מאחרשבגינהלאהתמקדכראויבתחומים
שהיודרושיםלבחינתהכניסה,ונחלבהכישלוןחוזרונשנה.
לאחראותםכישלונותבבחינהבמשךשלוששנים,לא
הייתהלרמנוג'אןתעסוקהמוגדרתוהואחיעלנדבתלבם
של חבריו .כל אותה עת המשיך רמנוג'אן לשקוד על
פיתוחםשלרעיונותיוהמקוריים,בלאשהייתהלוידיעה
עלמחקריםאחריםשכברהיוקיימיםבעולםבעתההיא.
איןספקשאילועמדלרשותוהידעהקייםבעולםהמתמטי
בזמנו,הדברהיהמהווהנקודתזינוקויתרוןעצוםעבורו.
פרסומושלמאמרמעולהמפריעטובשנת1910בכתב
העתההודיהחשובהעוסקבמתמטיקה:
""Journal of the Indian Mathematical Society
זיכהאתרמנוג'אןבהכרהכמתמטיקאימוכשרומבריק.

בקצבה קטנה ממנה יוכל לחיות ,כך שיוכל להמשיך
במחקריו" ) .(Berndt & Rankin,1995בעזרתו של
רמנכנדרהקיבלרמנוג'אןמלגהחודשית,ולאחרמכן,בשנת
 ,1912משרה במחלקת החשבונות של משרד הנמל
במדראס.
מאותומשרדנמלהקטןוהאפרורינשלחמכתבוהמפורסם
של רמנוג'אן בינואר  1913אותו מכתב שתוצאותיו
המפתיעותעוררואתהתעניינותווסקרנותושלהמתמטיקאי
הנודעג',ה',הארדי.אותוהארדיאמרפעם":איננימעוניין
במתמטיקהאלאכאמנותיצירתית",ומאהועשריםהטענות
המתמטיותשהיורשומותבמכתבושלרמנוג'אןהיו,אכן,
יצירהיפהומקוריתלכלהדעות.
הארדיהשיבלמכתבושלרמנוג'אן.בעתחילופיהמכתבים
ביניהםהואעמדעלגאוניותויוצאתהדופןשלבן שיחו,
ובשנת  1913הוא הזמין את רמנוג'אן לעבוד אתו
בקיימברידג'.הייתהרקבעיהאחת:הודיםהשייכיםלמעמד
הגבוה)ורמנוג'אןכזכורהיהשייךלקסטההברהמינית(
נמנעיםמלנסועאלמחוץלגבולותמדינתם.כיווןשכך,
סירבה תחילה אמו של רמנוג'אן לאפשר את נסיעתו.
לבסוף,כנראהבשלחיזיוןשנגלהלה,חזרהבה,ובמרץ
1914יצארמנוג'אן,עלסיפוןאונייתקיטור,לאנגליה,כשהוא
משאירבמולדתואתאמוואתאשתו.באפרילשלאותה
שנההגיערמנוג'אןלקיימברידג'ונכנסלתקופהשלחמש
שנותעבודהמתמטיתאינטנסיביתבמחיצתושלהארדי.
החייםבתרבותהזרההיוקשיםמאודעבורו הודיאדוק
וצמחוני החלבירקותהבלתימוכריםשלאערבולחיכו,
עבורלמזג האווירהסגרירי,וכלהבנעלייםשכפותרגליו
לאהיומורגלותבשכמותןבמהלך26שנותיובמולדתו.
אולם,הואהיהאדםשמחבחלקו,השתלבהיטבבחברה
המתמטיתוהיהנערץעלהסטודנטיםההודים.נאמרעליו
שהיהחברותימאוד,מנומס,בעלחושהומורמפותחואיש
שיחה".היהתמידמענייןלדבראתוגםעלנושאיםשונים
ממתמטיקה").(Berndt & Rankin,2001

בקיץ1909ארגנהלואימונישואישידוך,כמיטבהמסורת
ההודית,לג'אנאקיאמל,ילדהבת.9הםבאובברית
הנישואין,אךחייהםהמשותפיםהחלורקכעבור4שנים
כשמלאולילדה13שנה.כלעתותיושלרמנוג'אןהיוקודש
למחקריוהמתמטיים,ועלכןנהגואשתוואימולהאכילו
כךשיוכללהמשיךבעבודתובאיןמפריע,אפילובזמן
הארוחות.בגששואחרתמיכהכלכליתביקררמנוג'אן
במשרדושלראורמנכנדרה,אחדהמייסדיםשלהארגון
המתמטיההודי.
וכךכותבראורמנכנדרהעלרמנוג'אןבעקבותאותוביקור:
"בעלמבנהגוףרחבממדים,נמוךקומה,לאמגולחואף
לאנקיבמיוחד,אךבעלסממןבולטאחד:עינייםיוקדות
)(...מהלךעםמחברתבלויהתחתזרועו.הואהיהעני
מרוד)(....שאלתיאותומהרצונו.הואענהכירצונו
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

מבחינת הפעילות המתמטית שלו ,השנים אותן בילה
רמנוג'אןבאנגליההיופוריותויצירתיותבמיוחד,והואזכה
להכרהלהייחל.בשנת1916הוענקלותוארשווה ערך
לתוארדוקטורבמדעיםעלמחקריו,ובשנת1917הוא
היה להודי הראשון שנבחר כחבר בחברה המלכותית
למדעים.שיתוףפעולהפורהחיברביןההארההפנימית
והאינטואיציה,הכמעטבלתיטבעית,שלרמנוג'אן)אשר
∑
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מהיעדרחינוךמתמטיפורמלילאידעמההיאהוכחה
פורמאליתאושיטותמתמטיות"קפדניות"(לביןמיומנותו
הנפלאהשלהארדיבפןהפורמלישלהמתמטיקה.על
הארדי,אמרפעם,גדולהפילוסופייםשלזמננו,ברטרנד
ראסלאתהדבריםהבאים":אםהארדימסוגללמצוא
הוכחהשאני ראסל עומדלמותתוך5דקות,הוא
כמובןיצטערלאבדאותי,אולםצערויתגמדלעומתהתענוג
שבהוכחה".ההצלחהאכןהאירהפניםלרמנוג'אן,אךבד
בבדהחלהבריאותולהתרופףמאודבשלפגעיהאקלים
ונוהגיהתרבותהזריםלו.רמנוג'אן,שבילהאתכלשנותיו
באקלים טרופי ,נאלץ עתה להתמודד עם מזג האוויר
הבריטיהצונן.יתרהמכך,הוא,שבכלשנותחייובהודו
הוכנועבורוארוחותיועל ידיאימוואשתו,נאלץעתה
באנגליהלבשלאתארוחותיובעצמו,כדישיוכללהמשיך
ולדבוקבחוקיהקסטההנוקשים.עםפרוץמלחמתהעולם
הורע מצבו עוד יותר בשל המחסור במזון .לאחר כל
התלאותהללואושפזרמנוג'אןב 1917והיהחששממשי
לחייו.בסוףשנת1918השתפרהבריאותווהואחזרלהודו.
אולםמצבוהבריאותישבוהדרדר,ובשנת1920הואהלך
לעולמו.

סוף דבר
גאוניםישמעטים,גאוניםדגולים רקקומץ,גאוןמכושף
היהאחד רמנוג'אןבלבד.
רמנוג'אןהיהתופעהמתמטיתיחידהבמינה.בהקשרזה
נוכללומרעלרמנוג'אןמהשאמרהארדיעלארכימדס:
"ארכימדס ייזכר גם לאחר שאייסכילוס יישכח,
משום ששפות מתות ,שלא כמו רעיונות מתמטיים".

על מחקריו של רמנוג'אן

רמנוג'אן חקר נושאים בתורת המספרים
)ענף במתמטיקה העוסק בתכונות
המספרים הטבעיים( ובעיקר בעיות
הקשורותלפונקציותאריתמטיות.לדוגמה:
נסמןב Nאתקבוצתהמספריםהטבעיים,
פונקצייתהפילוגיםP : N Nמוגדרתכך
ש )p (nהואמספרהאופניםשבהםניתן
לכתובמספרשלםוחיוביכסכוםמספרים
שלמיםחיוביים.
רמנוג'אןעסקגםבנושאיםהקשוריםבתורת
המספריםהאנליטית,תחוםאחרשלתורת
המספרים.
תורתהמספריםהאנליטיתמסתייעתבשיטות
שלהחשבוןהדיפרנציליוהאינטגרלי)העוסק
בהשתנותהשלפונקציה(ועוד,כדילחקור,
ביןהיתר,שאלותהקשורותבתכונותיהםשל
המספרים השלמים ,ונושאים הקשורים
ב ק י ר ו ב י ם  ר צ י ו נ א ל י י ם  למ ס פ ר י ם
אי רציונאליים.בשיטותאלוהשתמשרמנוג'אן
כאשרהצליחלפתחאתפונקצייתהפילוגים
)התייחסותאליהתובאבהמשךהמאמר(.
אתמקומובהיסטוריהשלהמתמטיקהקנה
לעצמורמנוג'אןבזכותכישרונוהעצוםלחוש
ולזהותתבניותודפוסיםובזכותיכולתוהנדירה
להכללה.הואהפגיןכישרוןבמציאתנוסחאות
מפתיעות)התייחסותאליהןתובאבהמשך
המאמר(,ביןהיתרנוסחאותהמשתמשות
בקבועיםמתמטיםכגון.π

המחברות
ארבע
המפורסמות של רמנוג'אן
בהודוהיההנייריקרמאוד,ועלכןנהגרמנוג'אןלכתוב
אתרובעבודותהטיוטהשלועללוחצפחה,שהשימוש
בואפשרלולמחוקאתהחישוביםבשרוולוולחזורלכתוב
עליושובכאוותנפשו.בסופושלהתהליךהואהעביראת
התוצאותהסופיותבלבדאלמחברותיו.
תוצאותאלוייהפכולמפורסמותברבותהימים,ומתמטיקאים
רביםהמשיכולנסותלפענחוללמודאתתגליותיושלהגאון
המופלא עד עצם היום הזה .מספרים ,שהמתמטיקאי
והמורההדגולג'ורג'פוייהאשרשאלמהארדיאתמחברתו
הראשונהשלרמנוג'אן,החזיראותהבבהלהבאומרו
ש"המחברתהיאכלכךמרתקתשהואחושששאםימשיך
להחזיקבה,הואלעולםלאיוכללהוכיחעודתוצאותמשלו
)(...והואימשיךלנסותלהוכיחאתנוסחאותיושלרמנוג'אן".
גם מתמטיקאים שונים בני זמננו "כעסו" לא פעם על
רמנוג'אןבאומרם":איךנוכלאנחנולאהובאותוכאשר
הואכלהזמןמושיטידמקברווחוטףאתהתוצאותהטובות
ביותרשלנו").(Berndt & Rankin,1995
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גילויו המתמטיים של תלמיד תיכון
עודבלימודיובתיכוןגילהרמנוג'אןנוסחהמעניינתמאוד

מאחרשלאנמצאקוראשיציעפתרון,חשףרמנוג'אן,ואף
הוכיחלאחרמכן,אתהנוסחהשלהלןהמדהימהבפשטותה.
כאשרxטבעימתקיים:

iπ

e +1=0

1+(x+1) 1+...

)x=2ולכןערכושלהביטויהוא.(3

אךהואהתאכזבלהיווכחשאותהנוסחהכברנתגלתה
יותרמ 150שנהלפניו,על ידיאחדמגדוליהמתמטיקאים
לאונרדאוילר i .הואהמספרהמקייםאתהתכונה
הבאה)i2= 1ראה,פרוים e ,(2005,הואבסיסושל
הלוגריתםהטבעישערכומתחילב .2.7182818284590....
נהוגלומרשהיופישלהנוסחהשגילהמחדשרמנוג'אן
הואבכך,שהיאמקשרתבצורהמפתיעהבין"חמשת
המספריםהחשוביםבמתמטיקה",כלומר,היאמקשרת
ביןהמספר,πהמייצגאתהגיאומטריה,לביןהמספרi
המייצג את האלגברה ,ולבין המספר  eהמייצג את
האנליזהוביןהמספריםהחשובים0ו .1

רמנוג'אן ותורת הפילוגים
בשנת,1919שנהלפנימותו,פירסםרמנוג'אןביחדעם
שותפו הארדי מאמר חשוב בו חקרו נושאים בתורת
הפילוגים.תורתהפילוגיםעוסקתבמספרהאופניםשבהם
ניתןלכתובמספרשלםוחיוביכסכוםמספריםשלמים
חיוביים.
לדוגמה ,ניתן לפלג את המספר  4ב  5אופנים שונים
)5פילוגים(:
4=1+1+1+1
4=2+1+1
4=2+2
4=3+1
4=4
הערה 1+1+2 :הוא פילוג זהה לפילוג .1+2+1
באופןדומה,למספר5יששבעהפילוגים.
נערוךטבלהובה:המספרהטבעי,nהפילוגיםשל,n
ומספר הפילוגים של  nאשר סומן )) .p(nטבלה (1

על כישרונו של רמנוג'אן
לזהות תבניות ודפוסים
בשנת1911שאלרמנוג'אןבמאמר,שכתבבכתבעת
למתמטיקההיוצאלאורבהודו,מההערךשלהביטוי
הרשוםלהלן:

1+...

המספר
n

1+2 1+3

x+1= 1+x

=?

הפילוגים של המספר

מספר הפילוגים של
המספר )p(n

1

1

1

2

1+1,2

2

3

1+1+1,2+1,3

3

4

1+1+1+1,3+1,2+2,2+1+1,4

5

5

1+1+1+1+1,2+1+1+1,2+2+1,3+1+1,3+2,4+1,5

7

טבלה 1
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נוכללראותבטבלה,למשל,שעבור,p(2) =2 ,n=2ועבור
.p(4) = 5 ,n= 4
אםנמשיךאתהטבלהנוכללראותשככלשהמספרהטבעי
nגדל,מספרהפילוגיםשלו"מרקיעשחקים"במהירות.
לדוגמה,מספרהפילוגיםעבור10הוא,42מספרהפילוגים
עבור20הוא.627אםנמשיךנוכללראותשמספרהפילוגים
עבור50הוא226,204ועבור200הוא.3,972,999,029,388
במאמרוכתברמנוג'אן:

על המספר "המשעמם"  1729ואחרים
עלאהבתושלרמנוג'אןלמספריםהטבעייםניתן
ללמודמהדבריםשאמרעליוהארדי":רמנוג'אןהיה
מסוגללזכוראתתכונותיהםהייחודיותשלהמספרים
באופןממשלאטבעי)(...אניזוכרשכשנסעתי
לבקרובמיטתחוליובפאטני,הזמנתימוניתשמספרה
היה.1729כשהערתילרמנוג'אןשזהמספרמשעמם
למדי,ושאנימקווהשזהאיננוסימןרע,הואהשיבלי
כך:לא,זהמספרמענייןמאוד;זההמספרהקטןביותר
שניתןלבטאוכסכוםשלשתיחזקותשלישיותבשתי
דרכים שונות'  (Hardy, Seshu & Aiyar, 2000).
ואכן.1729=93+103=13+123 :

"כאשרחקרתיאתהטבלההזאת")שלהמספרים
הטבעייםמ 1עד200ומספרפילוגיהם("הבחנתי
בכמהתכונותמוזרותאשרלכאורהשייכותל )."p (n

רמנוג'אןהבחיןבכךשהחלמהמספר,4מספרהפילוגים
שלכלמספרחמישי)(4,9,14,19...הואמכפלהשל5
לדוגמה,מספרהפילוגיםשלהמספר4הוא,5מספר
הפילוגיםשל9הוא,30למספר14יש135פילוגיםוכן
הלאה.כמוכן,החלמהמספר,5מספרהפילוגיםשלכל
שלםשביעי),(5,12,19,26...הואכפולהשל.7החל
מהמספר,6מספרהפילוגיםשלכלמספרטבעיבדילוג
של11מקומות,הינוכפולהשל.11
רמנוג'אןוהארדיהצליחולמצואנוסחתקירובמדהימה
למספר הפילוגים  ) p ( nשל מספר נתון טבעי  . n
2n/3

1

eπ
3

4n

רמונג'אן ומספרים פריקים במיוחד
בשנת,1916עםסיומואתלימודיובקמברידג',הוענק
לרמנוג'אןהתוארדוקטור.עבודתהמחקרשלוכללהשבעה
מאמריםשבהםחקראת"המספריםהפריקיםבמיוחד",
ש"הם שונים מן המספרים הראשוניים ככל האפשר
“They are as unlike a prime as a number can be).(Kanigal ,2005

מספרראשוניהואמספרגדולמ 1המתחלקרקב 1
ובמספרעצמו,ולכןלמספרראשוניישרקשנימחלקים
שונים:המספרעצמוו .1נוכללדמייןש"בקצה"האחר,
"בקוטבהמנוגד"למספרהראשוני,יימצאמספרבעל
הרבהמאודמחלקים.יתרעלכן,אםנרצה"לכמת",נוכל
לחפשמספרשישלויותרמחלקיםמאשרלכלמספר
טבעיקטןממנו.קללראות,למשל,שלמספר12יש6
מחלקים.12,6,4,3,2,1:אםנחקוראתמספרהמחלקים
שלהמספריםהטבעייםהקטניםמ .12נגלהכיל 12
ישמספררביותרשלמחלקיםבהשוואהלכלמספרטבעי
קטןממנו)למספר4ישרק3מחלקים,למספר9יש3
מחלקיםולמספרים10,8,6יש4מחלקים(.מספרכמו
12הוגדרעל ידירמנוג'אןכ"מספר פריק במיוחד"או
כפישהואמכונהעל ידיכמהמהמתמטיקאים מספר
פריק ברמה גבוהה.המספרהפריקבמיוחדהבאלאחר
12הוא24ולו"מספרשיא"שלמחלקים.אםנחקוראת
מספר המחלקים של המספר  24נגלה שיש לו יותר
מחלקים)(8מאשרלכלמספרשלםוחיוביהקטןממנו.
נערוךעתהטבלהשלכלהמספריםהטבעייםמ 1עד24
ונציבבהאתהמחלקיםואתמספרהמחלקיםשלכל
מספר.

≈)p(n

איןספקשבנוסחההזאתמסתתרתתעלומהמסוימת:בצד
שמאלשלהישמספרטבעיאךצדימיןמכילקבועים
מתמטייםשהםמספריםאי רציונאלייםπ,ו .eקללהבין
שמקורהשל"התעלומה"הואבקיומהשלנוסחתהקירוב.
אםנחשב)בעזרתמחשבון(נוכללהבחיןבכךשככל
ש  nגדוליותרכךהאומדןמדויקיותר.לדוגמה,עבור
n=200נקבל:

p(200)≈3,972, 999, 029, 388.004

המספרהזהקרובמאודלערךהאמיתי,שהואמספר
האופניםשבהםניתןלכתובאת200כסכוםמספרים
שלמיםחיוביים3,972,999,029,388:
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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המספר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

מחלקים
1
1,2
1,3
1,2,4
1,5
1,2,3,6
1,7
1,2,4,8
1,3,9
1,2,5,10
1,11
1,1,3,4,6,12
1,13
1,2,7,14
1,3,5,15
1,2,4,8,16
1,17
1,2,3,6,9,18
1,19
1,2,4,5,10,20
1,3,7,21
1,2,11,22
1,23
1,2,3,4,6,8,12,24

רמנוג'אןגילהכילמספריםפריקיםבמיוחדקיימתתכונה
אופיינית,הקשורהלפירוקםלגורמיםראשוניים.הואטען
כיאם נציגמספרפריקבמיוחדכמכפלהשלגורמים
ראשוניים,לדוגמה2ax3b x5c x7d...:כאשרהמעריכים
...d, c, b, aהםמספריםטבעיים,אזיהמעריך)aהמעריך
שלהגורםהראשוניהקטןביותר(יהיהתמידשווהאוגדול
מהמעריך,bאשרהואשווהאוגדולמהמעריך cוכןהלאה.
רמנוג'אןמצאגםכיהמעריךשלהמספרהראשוניהגדול
ביותרבמכפלהשלמספריםפריקיםבמיוחדהוא)1תכונה
זואינהמתקיימתבשנימספריםפריקיםבמיוחד4ו .(36
לדוגמה:
1
1
6=2 x3
12=22x31
24=23x31
48=24x31
60=22x31x51

מספר
המחלקים
1
2
2
3
2
4
4
2
3
4
2
6
2
4
4
5
2
6
2
6
4
4
2
8

ה ת ו ע ל ת שב מ ס פ ר י ם ה פ ר י ק י ם ב מ י ו ח ד
נפתחבדוגמהמחיייום יום:קבוצהאחתבצופיםמונה37
ילדים)37הואמספרראשוני(.המדריךיכוללחלקאת
הקבוצהלקבוצותקטנותיותר,אךכמובןשהקבוצות
החדשותשיווצרולאתהיינהשוות.אילוהיובקבוצתו36
ילדים)36מספרפריקבמיוחד(היוקיימותשבעאופציות
לחלוקתהקבוצהלקבוצותשוות,קטנותיותר)בכלקבוצה
 2או  3או  4או  6או  9או  12או  18ילדים(.
הבבליםהשתמשובמספריםפריקיםבמיוחדלמדידה:
המעגלנחלקל 360מעלות,השעהנחלקתל 60דקות,
הדקהנחלקתל 60שניות;וגםלספירה:הםהשתמשו
בשיטתספירהבבסיס.60כדאילצייןעובדהמעניינת
בהקשרזה:ב 1586המתמטיקאיוהמהנדססימוןסטווין
אשרפיתחאתתורתהשבריםהעשרוניים),ראהפרוים,
 (2003הציע את הבסיס  12כבסיס ספירה.
היכןנמצאאתהמספריםהפריקיםבמיוחדבימינואלה?
קיימותדוגמאותרבותלשימושבמספריםהאלו12:חודשים
בשנה;12בתריסר36,24,12,תמונותבגלילשלסרט
צילום24,שעותביממה12,אינץ'ברגל)בבריטניהעדיין
משתמשיםבמידתהאורךהזו(,ובלנשכחאת12הנקודות
בתחרותהאירווויזיון.
קליותרלארוזאולחלקשווהבשווהבעזרתהמספרים
הפריקיםבמיוחד.נראהאםכן,שלפעולותכגוןאריזה,
חלוקהשווה,מיון,עריכתחישובים המספריםהפריקים

קללהבחיןבמספריםהפריקיםבמיוחדשבטבלה.נרשום
אותםונרשוםבסוגרייםאתמספרמחלקיהםכך,(2)2:
.(8)24,(6)12,(4)6,(3)4
רמנוג'אן,אשרניחןבכישרוןרבבכלהקשורלחישובים,
ערךרשימהשלקרובל 102מספריםפריקיםבמיוחד
)הואפסחרקעלמספראחד.(29,331,862,500:דוגמאות
בודדותלמספריםאלוהופיעוהרבהזמןלפניו,למשלאצל
הפילוסוףהיווניאפלטון.היוםקיימיםאלגוריתמיםליצירתם
בעזרתמחשבים.המספרהמאהברשימתושלרמנוג'אן
הוא  3,212,537,328,000והוא בעל  8,192מחלקים.
נרשוםלהלןאתהמשךהסדרהשלהמספריםהפריקים
במיוחדעדהמספר5040ונרשוםבסוגרייםאתמספר
מחלקיהם:
,(20)240,(18)180,(16)120,(12)60,(10)48,(9)36
,(40)1680,(36)1260,(32)840,(30)720,(24)360
.(60)5040,(48)2520
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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במיוחדמביאיםתועלתרבה,בהופכםאותןלקלותיותר
ונוחותיותרלשימוש.

16

13
13

על שברים משולבים
טרםהגעתולאנגליה,פיתחרמנוג'אןנוסחאותמבריקות
אשרמוכיחותאתיכולתוהמיוחדתלאיתורקשריםולזיהוי
תבניות.לעיתיםקרובותהסתמךרמנוג'אןבפיתוחןשל
נוסחאותאלובמושג"השברהמשולב".
נדגיםמושגזהבאמצעותדוגמהפשוטה:

16

3
נחזורעלהתהליך.נתבונןעלהמלבןשמידותיו3על13
כעלמלבןשל13על.3
1
1
1
 45
16 =2+ 3 =2+ 1+ 1 =2+ 1+ 1
1+ 13
1
13
4+ 13
3

45לשברמשולב.
נמיראתהשברהפשוט 16
לצורךהמחשהנעזרבמלבןבעלמידותשל45על.16

ובאופןשקול,נקבל4ריבועיםשצלעם3ויישארמלבן
שמידותיו1על.3
נחזור על התהליך עד שנקבל שבר בעל מונה .1

45
16

16

13

16

13
1 3 3 3 3
3

ניתןלהסתכלעלהמלבןגםבדרךשונהמעטולראות

3

 .16נשתמשבהסתכלותשונהזו
שהיחסביןמידותיוהוא 45
45
45לשבר
כאשרנבטאאת  16כשברמשולב.נהפוךאת 16

13

מעורב45 =16+16+13 =2+13 :
16
16
16

נשובונתבונןבמלבן:

16
16

13
1 3 3 3 3

16

13

3

16

כעת,איננויכוליםלהמשיךאתהתהליך.
קיבלנואתהמספרהמדויקשלהריבועיםבמלבן,ללאכל
שארית.
45 =2+ 1
16
1+ 1 1
4+ 3
קיבלנו:
1ריבוע)(13x13
2ריבועים)(16x16
3ריבועים)(1x1
4ריבועים)(3x3

16

הפעולההחשבוניתשביצענושקולהלחיתוךהמלבןלשני
ריבועיםבעליצלע16ומלבןשמידותיוהן13על,16ממנו
לאניתןלהמשיךולחתוךריבועיםשל16על.16כעת,
נתבונןבמלבןהנותרבאופןשונה:לאכמלבןשל13על
16כשברמעורב.
,16אלאכמלבןשל16על13ונבטאאת 13

הצורה הכללית של שבר משולב

45 =2+13 =2+ 1 =2+ 1
16
16
3
16

1+ 13

נביעאתהשבר ) Pו  Qשלמיםחיוביים(כשבר
משולבבאופןהבא:

13

1

אנורואיםכימהמלבןשמידותיו16על13ניתןלחתוךרק
ריבוע אחד שצלעו  ,13כך שנותר מלבן שמידותיו
3על.13
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כאשר  a,b,cו dהםשלמיםחיוביים.אם Qקטןמ ,1
1
אזי.a=0נביעאותוכ Qכךשנוכללהציגאתההופכילו,
Q

לדוגמה,אתהשאלותהבאות:האםהמספרהואזוגיאו
אי זוגי?מהםמחלקיו?מהימכפלתו?האםהואריבוע
שלמספרמסוים אושהואסכוםריבועיםשלכמהמספרים?
האםהואשורשריבועישלמספרמסוים?האםהואשורש
שלישישלמספרמסוים?האםהואחזקהשלישיתשל
מספרמסוים?האםהואראשוני?ועוד.
אםנחקור,לדוגמה,אתהמספר25נגלהבקלותשהוא
מספראי זוגי,הואריבועשלהמספר,5הואהסכוםשל
הריבועיםשלשנימספרים:

P

כלומראת  Pכמספר מעורב:שלםועודשברהקטןמ ,1
אותושובנוכללהביעבאמצעותההופכילו.נכתובאת
ההופכיכמספרמעורב.נחזורעלהתהליךעדשנקבל
שברבעלמונה.1נמחישאלגוריתםזהבאמצעותדוגמה.
7

נתבונן ב  . 30זהו שבר קטן מ  1ולכן נתחיל כך:
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כשברמשולב.

ועודשתיתכונותמעניינות:
.25=1+2+3+4+5+4+3+2+1 ,25=1+3+5+7+9

עוד ידידים למספרים
היינורוציםמאודלהדביקאתתלמידינובחיבתוהעזהשל
רמנוג'אןלמספריםולגרוםלהםלחושתחושתנינוחות
בחברתם.הנאתםעשויהלהתעוררעל ידיעיסוקב"בילוש"
ובחקירה של מספרים .הנה הצעה :כל תלמיד יהפוך
ל"ידידוהאישי של כל מספר טבעי")כפישאמרעל
רמנוג'אןהמתמטיקאיג'א'ליטלווד(.למשל,נוכללבקש
מהתלמידיםלהתבונןעלמספרטבעיכלשהו,ולנסות
לגלותבותכונותויחסים,אשרייתכןשבחלקםידועיםלהם.
כדילעזורלהםאפשרלהציעלתלמידיםלשאולאתעצמם,

אפשרלהמשיךולחקור,למשל,אםנחקוראתהמספר
27נגלהתכונהמעניינת27:מתחלקלמספרהראשוני3
וגםלריבועו המספר.9
אםמספרמתחלקלמספרראשוניוגםלריבועושלהמספר
הראשוניאזהואנקראמספר חזקכשם העיתון שלנו.
מספרים חזקים אחרים הם:

.4,8,9,16,27,32,36,49,64
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