
    ©9201 רמי ניר                               ...מעגלגר וס בתרבוע הנֶ בְ ּומראדיאן רק      

  RadianTan   =/2π   
  

  ...ָיָׁשרֶקֶׁשת = חּוט =  :כיבנקודת חיתוך אחת  סוגר מעגל חּוטוהלא 
  ָהַעּמּוד...-ֹסב ֶאתֶעְׂשֵרה ַאָּמה יָ - ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז'  מעגל סוגר חּוט :ומתועד

    

  ה בתרבוע:נֶ בְ ּוע יחס מבקו ,הקוטר NQ = 3BQ  =1/7 = ַהֵּצָלע חיתוך ,עתהו
 נתון מראשהקבוע הנצחי המשולש ההוא  ,שווה שוקיים 3NQBכלומר, המשולש 

 וזו – ֶקֶׁשת=  ֵצָלע=  הקוטר 1/7 = ַאָּמהיחידות  2 לש הנֶ בְ ּומ תוךיחבתרבוע קבוע ל
מחיתוך ואכן,  .בתרבוע – ַהִּגְזָרה= קשתות  ַהְּצָלעֹותאורך ותף למדידות מכנה מש הווהת
   :כדלקמן –נמדד  ואמנםנקודת חיתוך אחת מבוססת על , סגירת מעגל זה הנֶ בְ ּומ

  ראדיאן ֶקֶׁשת =   ַאּמֹות AB  =7 של רדיוס הנֶ בְ ּוּמהַ אורכו 

  תְצָלעֹו 7=  ַאּמֹות BD  =14של קוטר   הנֶ בְ ּוּמהַ אורכו 
  2HM2RQ= היקף ריבוע  ְצָלעֹות 22ת = ֹורזָ ּגְ  22=  ַאּמֹות 44של מעגל =  הנֶ בְ ּוּמהַ  אורכו

  π 22/7 =בין מעגל לקוטר בתרבוע:  הנֶ בְ ּוּמהַ היחס  מתקבלו

  
  rπ2=  חּוט= מעגל =  2HM2RQהיקף ריבוע =  NQ22 = 3BQ22  בתרבוע: אכן,ו

  .ַאּמֹות NQ  =2 = הקוטר 1/7כן: - אם         3QB7 = ַאּמֹות BD = NQ7    =14   וקוטרו
  2HM2RQשל  ֵצָלע=  ַאּמֹות 11ואמנם, 

    NQ28  = 3QB28= והיקף הריבוע החוסם 

  רבועות. ַאּמֹות r²π = ²]2KA[  =154= עיגול =  M2H2KGשטחו של המלבן ו
   והמעגל נסגר בנקודת חיתוך אחת. – = עובי נקודת חיתוך 0=  חּוטשל   ְוָעְביֹו

  
את היתר של  תכתהחו Pחיתוך הבתנאים אלה תתקיים סגירת מעגל בנקודת 

 PC הראדיאן ֶקֶׁשתלמדידת מעלות  תרבועב הנֶ בְ ּוממהווה בסיס ו 2ACTמשולש ה
  RadianTan   =AC /2CT 11/7 = מעצם המבנה של: π/180עם החופפת 



   רבע מעגל = πr/2       = חצי מעגל   πr     מעגל    = πr2 יהיה:כללית  אולם, אם

 תריסג קשבשוויון זה, ניתן יהיה לבו RadianTan   =/2π :הלא יהיה , r=  1ואם 

   .π/180עם  יפהחפ פיקשי ,בחישוב דיגיטלי ,הראדיאן ֶקֶׁשתלמדידת מעלות מעגל 
  
 2 :במקום נקודת חיתוך אחת פיקי ,הפעולות 2בחישוב  אירציונלי π אז,ש אלא

ולא ניתן יהיה  ,ביניהן ניכרה ,פרשה תצַ ְר פִ ּכְ על הקשת המתקבלות נקודות חיתוך 
תקיים אמורה להש π/180עם  RadianTan   =2/πשל  ת מעלותחפיפ מדידה זובלבסס 

    .לוגיבתחום שטחו של רבע עעל נקודת חיתוך אחת בסגירת מעגל כמתחייב 
  
    RadianTan 11/7 =תרבוע: , שב2ACTבמשולש  חוק השימור הכמותיעם רק , ןכלו

 ֶקֶׁשתלמדידת מעלות  הנֶ בְ ּומהווה בסיס שת P אחתהחיתוך המעגל בנקודת הסגר נ
 . π/180שמפיק חפיפה עם  הראדיאן

  .rהראדיאן =  ֶקֶׁשתחּוט אל  11/7מתייחס   r/2π =מעגל  1/4חּוט  כך, גם
  

  

NQ22  +NQ28  =NQ50 =  ְ3(תהילים כג'  ...ֶצֶדק- ַמְעְּגֵליַיְנֵחִני ב(  

  
קיים  הנֶ בְ ּוּמהַ מוכיחות כי הידע בענייננו זה של המעגל הראיות המתועדות בתנ"ך 

תכנית המקדש הנחושת העמודים והמזבח ב-מידות יםעיצב את בפרט שגם ידוע ה והי
  אשר תכנן דוד המלך ואותו בנה שלמה בנו.

  

ֵהי ַיֲעֹקבגערת כלומר,  = להיות  πr2שנה עיגול והיקפו מעגל  2300 היא זו שנטרלה ֱא
טח = ש r× /2  πr2  =r× 2/2  πr מדעת האנוש שלם אחר ולמרות שלא מוכחש כי:

שנה את חוק  2300למרות שנודע כי אוקלידס הוכיח לפני ו r²πשל מלבן = עיגול = 
זאת, לא נמצא בו באנוש העוז לבנות  למרות כלהשימור הכמותי בבנייה של תרבוע. 

כי הלא, אין   π 22/7 =:  הנֶ בְ ּוּמהַ תרבוע למעגל ולעיגול ומחיתוכיו למדוד את היחס 
ֵהי ַיֲעקֹ  גובר על גערת   ...ְוֵעת ָׁשלֹום ֵעת ִמְלָחָמה ) =8= (קהלת ג' ... ֵקץ מֹוֵעדא בָ -ִּכי- ַעד... בֱא

   

למדידה בראדיאנים ו/או  ֶצֶדק- ַמְעְּגֵלי, היא תשתית Pסגירת מעגל, בנקודת החיתוך 
בנקודת חיתוך  הנֶ בְ ּוּמהַ בספירת השלמים על חלקיו של ראדיאן. כלומר, סגירת המעגל 

   = [מעגל/קוטרו] πת מדידת  היא המאפשרת א –אחת 
  .π 22/7 =  בתרבוע: הנֶ בְ ּוּמהַ ומעצם היחס 

   

אירציונלי, לא יסגור מעגל כנדרש בנקודת חיתוך אחת ומדידת  πמזאת ניתן להבין כי 
גם מתבצעת מחוץ למסגרת בניין התרבוע ולכן הוא  22/7ערכו הקטן יותר מערך זה 

, תוצר מיובא הוא אשר ישמש ְיהָוה- ְּדַברִמ  אוקלידי, אלא הנֶ בְ ּומבמקורו אינו יחס 
שנה של היסטוריה את המודדים כאמצעי מדידה זמני. ואכן, זמנה של  2300במשך 

ע ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפׁשַ - ַעד) = 14-13= (דניאל ח' תקופה היסטורית זו כמתועד חופף לזמן: 
ׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק -- ר ֵאַליַוּיֹאמֶ   ִמְרָמס ֵּתת ְוֹקֶדׁש ְוָצָבא-- ֹׁשֵמם ַעד ֶעֶרב ֹּבֶקר ַאְלַּפִים ּוְׁש
   ...ֹקֶדׁש

  

ֵהי ַיֲעֹקב    ִיְׂשָרֵאל = 37=  22+  15=  ָיָׁשר-ֵאל =ֱא
  

  )8כו' (דברים  ...ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים-- ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָוה ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל


