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כאשר מעמידים מראה מול מראה נוצר 
"מימד" אינסופי בדיד של השתקפויות המקור

המקור
 ראי ראי

תופעה דומה מתקבלת גם 
כאשר מקרינים על גבי מסך 

את תמונת הוידאו של מצלמה 
המצלמת את אותו מסך עצמו.

השתקפות משולה להתבוננות 
המקור בעצמו. לכן מימד 

השתקפויות יכול גם להיווצר 
ממקור שאינו פיסי.



  

נתאים לכל השתקפות ולמקור עצמו מספרים 
שלמים באופן הבא:

וביצוג הכלה:

המקור
 ראי ראי
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נקודות במימד השתקפויות
�" במימד ההשתקפויות. נקודהנגדיר כל השתקפות כ"

 יש מספר סופי של m ו- n: בין כל שתי נקודות שונות 1תוצאה 
נקודות.

 לא קיימת נקודה n+1 ו- nבין שתי נקודות עוקבות : 2תוצאה 
נוספת.

: כל נקודה מוכלת בכל הנקודות הקטנות ממנה ומכילה 3תוצאה 
את כל הנקודות הגדולות ממנה.

 
" השווה למספר השלם אנרגיה של נקודהלכל נקודה נגדיר "

המייצג אותה:
E(n) = n



  

קוים במימד ההשתקפויות
. נגדיר את סדרת הנקודות:m>n נקודה כלשהי כך ש- mתהי 

 (n, n+1, n+2, ... , m)
אנרגית האורך של  ונגדיר את "k = m - n" אורך" בעל "קו כ"
" כסכום האנרגיות של כל הנקודות המרכיבות את הקו ביחס הקו

:nלאנרגיה של נקודה 

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

= 1 + 2 + ... + k = k(k+1)/2 = (k2+k)/2

⇓
E(|k) = (k2+k)/2

 נקבל:k>>1ועבור 
E(|k) ≈ k2/2



  

המחשה גרפית לאנרגית אורך
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שימור תבנית

המקור
 ראי ראי

המקור
 ראי ראי

התבוננות המקור על קו בתוך המימד משולה להעמדת ראי נוסף 
בתוך המימד עצמו. מכאן שאותו קו משוכפל לאינסוף: 

(k0,k1,k2,...,kn)

שיכפול התבנית באופן אינסופי:

((k0,k1,k2,...,kn),(k0,k1,k2,...,kn),(k0,k1,k2,...,kn),(k0,k1,k2,...,kn),...)



  

מהות הזמן

סרטים שאנו יוצרים במו ידינו בנויים ●
מ"תמוניות". התמונית מהווה את ה"רגע" 

בזמן של הסרט.
ניתן להגדיר את זמן הסרט על פי מספר ●

זמן "טבעי" התמוניות ממנו הוא מורכב. 
= מספר התמוניות.

בתקליטור כל המידע מקודד באופן ●
דיגיטלי וחד מימדי. לכל תמונית מוקצה 

מקטע באורך קבוע על גבי קו המידע 
של התקליטור. דבר דומה מתרחש על 

גבי מימד השתקפויות.



  

זמן = מספר התמוניות בסריקה

תמונית תמונית תמונית תמונית תמונית תמונית



  

רכיבי מסה ומהירות בתמונית
בכל תמונית ניתן לבצע חלוקה פנימית של הנקודות לרכיבים שונים.●

 c" תמיד מוגדר באמצעות אותו מספר קבוע של נקודות מסה רכיבבחד מימד, "●
 הוא מספר טבעי כלשהו שערכו אינו ידוע בשלב זה).c(כאשר 

" יכול להתקיים רק אם קיים כבר רכיב מסה בתמונית. ההמרה של מהירות רכיב"●
רכיב המהירות למושג המהירות המוכר אינה ישירה אך יש קשר בין המושגים 

שיוסבר בהמשך.



  

אנרגיה קינטית ומסה בחד מימד 

בחד מימד: אנרגית האורך של רכיב המסה ●
" של הוקטור:אנרגית המסהתוגדר כ"

E(|c) = (c2 + c)/2 |c>>1 ≈ c2/2

ההפרש בין אנרגית האורך של התמונית כולה 
(ללא חלוקה פנימית) לאנרגית האורך של רכיב 

" של התמונית:אנרגיה קינטיתהמסה יוגדר כ"

Ek = (n2 + n)/2 - (c2 + c)/2 |n>>1 & c>>1 

≈ n2/2 - c2/2

הנוסחה קשורה בעקיפין לנוסחת האנרגיה 
הקינטית המוכרת ביחסות פרטית. ההסבר מעבר 

לחומר של מצגת זו.
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מקור ההתמדה

ניתן לראות כי ●
האנרגיה הקינטית של 

וקטור משמר תבנית 
תהיה זהה בכל 

תמונית שלו.
זהו מקור ההתמדה. �●



  

קוי זמן ואנרגיות זמן
" הינו סדרת תמוניות בוקטור.קו זמן"●
".אנרגית זמןנגדיר את אנרגית המסה הכוללת בקו זמן כ"●
, אנרגית המסה הכוללת cכיוון שבכל תמונית אורך רכיב המסה הינו ●

:תמוניות יהא tשל קו זמן, המכיל 

Et = (1/2)[(ct)2 + (ct)]



  

המקור ליחסיות הזמן

נתונים:

  V2 ו- V1שני וקטורים משמרי תבנית 

 בהתאמה).V2 ו- V1 (השייכים ל- t2 ו- t1שני קוי זמן 

 מספר רציונלי כלשהו הגדול או γ. (כאשר t1 מתמונית של γ גדולה פי t2כל תמונית של 

 ).t1/t2 = γניתן לראות כי . γ=3שווה לאחד בדוגמה הנ"ל 

 השתקפויות כך שלמעשה אין רכיב מהירות cהוא בדיוק   t1האורך של כל תמונית ב- 

 מייצג גוף הנמצא ב"מנוחה").V1 אלא רק רכיב מסה (כלומר V1בוקטור 



  

המקור ליחסיות הזמן 
- המשך-

 ולרכיב c אנו רואים חלוקה פנימית לרכיב מסה באורך t2בכל תמונית ב-
. אנו רואים גם כי:m-cמהירות באורך  

m = γ c

בהתאם להגדרת האנרגית הקינטית והנתונים הנ"ל מתקיים:

Ek(V2) = (m2 + m)/2 - (c2 + c)/2 |n>>1 & c>>1 

≈ m2/2 - c2/2 = (γ c)2 /2 - c2/2

 כך ש:Lנגדיר (מסיבה שתוסבר מייד) אורך כלשהו 

(γ c)2 /2 - c2/2 = (γL)2/2

 תואם את מושג המהירות המוכר לנו בפיסיקה כיוון שהוא מייצג את Lהאורך 
). V1 (במושגי הזמן של V1 עובר ב"רגע" אחד של וקטור V2ה"מרחק" שוקטור 

 זהה לפקטור לורנץ המוכר.γ נוכל להיווכח כי ערכו של L במקום vאם נרשום 



  

חילוץ הביטוי לפקטור לורנץ

(γ c)2 - c2 = (γ v)2

�

([t1/t2] c)2 - c2 = ([t1/t2] v)2

�

(t1 c)2 - (t2 c)2 = (t1 v)2

�

t1
2 - [(vt1)/c]2 = t2

2

�

t1
2(1 - (v/c)2) = t2

2

�

t1
2/t2

2 = 1/(1 - (v/c)2)

�

γ = 1/(1 - (v/c)2)-1/2



  

סיכום
במצגת הנוכחית ראינו "טעימה" בלבד מתוך מרחבי ההשתקפויות.●

הגיאומטריה של מרחבי ההשתקפויות כבר נוסחה באופן מסודר (עבור כל ●
מספר של מימדים) בהנחית המתמטיקאי משה קליין.

מהות הזמן, מקור ההתמדה הפיסיקלית, המקור ליחסיות הזמן ופקטור לורנץ ●
הוצגו במצגת זו.  

נשים לב כי פקטור לורנץ המוכר נובע מקירוב בלבד וניתן לגזור ערך מדויק יותר ●
עבורו מתוך הנתונים שהובאו כאן.

מהות המסה והאנרגיה הקינטית נרמז אך על מנת להבין את ההקשרים ●
למושגים המקובלים יש להרחיב מעבר למצגת זו.

ניתן להמשיך ולהציג במסגרת מרחבי ההשתקפויות גם את המהות עמוקה ●
ביותר של מושגי הכוח והמסה, את משוואת האנרגיה היחסותית ואת משוואת 

מרחבי ההשתקפויות עשויים להוביל לאיחוד שרדינגר עם תיקוניהם. 
הפיסיקה כולה תוך הבנה שהיקום הפיסי נובע מתוך מקור שאינו פיסי 

היוצר אותו באמצעות התבוננות בעצמו.
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