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חומר הלימוד במתמטיקה ובמדעים עשוי מטבעו מגירות-מגירות. תלמיד תיכון, אם יישאל שאלה לא מוכרת, ינסה על 

פי רוב קודם כול לשייך את השאלה לאחת מאותן מגירות, על מנת שיוכל להפעיל את הכלים הייחודיים לה. דפוס חשיבה 

חשיבה  פיתוח  הנה  להתמודד  צריכים  טובים  מורים  שאתן  המשימות  ואחת  מורכבות,  בעיות  בפתרון  מסייע  אינו  כזה 

אינטגרטיבית, המשלבת בין נושאים שונים.

במרוצת  התפתחו  והפיסיקה  המתמטיקה  כי  אף  שונים.  במקצועות  כשמדובר  השילוב  קשה  וכמה  כמה  אחת  על 

ההיסטוריה ככלים שלובים, היחס ביניהם בבית הספר הנו חד סטרי: כלים הנרכשים בשיעורי המתמטיקה מיושמים - 

בצמצום רב - בלימוד פרקי מכניקה, אופטיקה או חשמל. אין כמעט זכר בתכנית הלימודים להשפעה האדירה שהייתה 

למקצוע הפיסיקה על התפתחות המתמטיקה. מטרתנו להביא דוגמה אחת ליישום עקרונות פיסיקליים בפתרון בעיה 

מתמטית. את הדוגמה ניתן להעביר כשיעור לתלמידי הכיתות העליונות, בתנאי שהם מכירים פרקי יסוד במכניקה.

שיקולים פיסיקליים

הבעיה שבה מדובר ידועה בשם ”בעיית עץ שטיינר", על שמו של המתמטיקאי הברלינאי בן המאה ה-19 יעקב שטיינר 

שחקר אותה. בגרסתה הפשוטה ביותר (שהייתה מוכרת לדורות רבים לפניו) נתונות שלוש נקודות A,B,C במישור, ואנו 

מתבקשים למצוא נקודה O שסכום המרחקים ממנה לשלוש הנקודות מזערי (איור 1). 

ערים?  שלוש  בין  שתחבר  כבישים  רשת  לסלול  ביותר  החסכונית  הדרך  מהי  כך:  השאלה  את  לנסח  אפשר  לחילופין, 

לשאלה (בגרסאותיה הדנות ביותר נקודות) חשיבות מעשית בתכנון רשתות תקשורת ובבעיות רבות מתחום ההנדסה. 

כפי שיוסבר מאוחר יותר, הבעיה קשורה לפרק מרתק בפיסיקה מתמטית העוסק בבועות סבון ומשטחים מינימליים.

a+b+c הממזערת את סכום האורכים O איור 1: יש למצוא נקודה

ייחודה של הבעיה בכך שאינה מסגירה את המגירה שבה היא שוכנת, ואכן אין מגירה אחת כזאת. ניתן להציגה כבעיה 

מן  אחת  כל  הווריאציות1.  חשבון  של  קיצון  כבעית  או  וקטורים  בחשבון  אנליטית,  בגאומטריה  אוקלידית,  בגאומטריה 

בבית הספר לומדים לחקור נקודות אקסטרמום של פונקציה של משתנה ממשי אחד. חשבון הווריאציות הנו ענף מתמטי החוקר אקסטרמום של פונקציה   1
המוגדרת על מרחב מסובך יותר (כגון מרחב כל המסילות בין שתי נקודות נתונות), שאינו ניתן לתיאור על ידי מספר סופי של משתנים.
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שיקולים  מתוך  דוקא  יחסית  בקלות  לפתרון  להגיע  ניתן  מעט,  מפתיע  באורח  אחרת.  מזווית  אותה  מאירה  הגישות 

פיסיקליים2.

נעיר עוד שבהצגת הבעיה לא ברור כיצד אנחנו מתבקשים לאפיין את הפתרון, וכלל לא צריך להיות מובן מאליו שיש 

פתרון כזה או שהוא יחיד. הצגת הבעיה בכיתה הנה הזדמנות לקיום דיון על האופי ה"וריאציוני" שלה ועל שאלות ”קיום 

ויחידות": אמנם הצרנו מעט את מגוון האפשרויות בכך שהכתבנו רשת כבישים בעלת מבנה קומבינטורי נתון (שלושה 

כבישים ישרים הנמתחים מצומת O אל כל אחד מן הקדקודים), אך ניתן היה להרחיב ולשאול על רשת הכבישים בעלת 

האורך המינימלי מבין כל הרשתות האפשריות. הגדרת מרחב הרשתות באופן מתמטי, וההוכחה שהדרך הקצרה ביותר 

מתקבלת עבור רשת בעלת המבנה המצוין לעיל, אינן טריוויאליות, גם אם המסקנה הסופית ברורה אינטואיטיבית.

אפיון הפתרון שיתקבל להלן (בעזרת הזוויות שבהן רואים מן הנקודה O את צלעות המשולש ABC) הנו פועל יוצא של 

הדרך שבה מגיעים אליו. הוא מותיר את השאלה של בניית הנקודה O הלכה למעשה לא פתורה, אך בעזרת גאומטריה 

אוקלידית אלמנטרית ניתן לענות גם עליה, כפי שנראה בהמשך.

דרך   .A,B,C נקבים  שלושה  ובו  הקרקע,  לפני  מקביל  כשולחן  הנקודות  שוכנות  שבו  המישור  את  אפוא  נדמיין  הבה 

שלושת הנקבים נעביר חוטים דקים וחזקים הקשורים מתחת לפני השולחן למשקולות זהות. החוטים קשורים זה לזה 

מעל השולחן בטבעת קטנה O, הרשאית להחליק בחופשיות על השולחן (איור 2).

איור 2: המערכת הפיסיקלית השקולה לבעיית שטיינר

אכן אפשר וכדאי לבנות מערכת ניסויית כזאת. ראוי להקפיד שהחוט - חוט ניילון או חוט דייגים - יהיה חזק וגמיש, ושלא 

יהיה חיכוך בינו ובין פני השולחן. את החיכוך אפשר להקטין אם גם סביב החורים מתקינים טבעות מתכת קטנות, שבהן 

יחליקו החוטים. אם נסמן את אורכי החוטים ב-d (לשם הפשטות, נניח שהם שווי אורך) ואת המרחק מהצומת O אל 

A,B,C ב-a,b,c בהתאמה, הרי שהמשקולות תימצאנה במרחקים (d-c) ,(d-b) ,(d-a) מתחת לפני השולחן. אם המסה של 

המצב   .mg(a+b+c-3d) תהיה  השולחן)  לפני  (ביחס  המערכת  של  הפוטנציאלית  האנרגיה  אזי   ,m הנה  משקולת  כל 

המבוקש -שבו סכום האורכים a+b+c מקבל מינימום - הנו אם כן המצב שבו האנרגיה הפוטנציאלית של המערכת תהיה 

שלושת  שבו  מהמצב  הנובעים  האילוצים  תחת  הפיסיקלי  המשקל  שיווי  מצב  וזהו  משתנה),  אינו   d (שהרי  מזערית 

.O החוטים קשורים בטבעת

הבה נניח שהמערכת אכן הגיעה למצב שיווי משקל שכזה, ושהנקודה O פנימית למשולש ABC. במצב כזה של שיווי 

משקל, שקול הכוחות הפועל בנקודה O הנו 0, שלולא כן, הייתה המערכת ממשיכה לנוע בכיוון שקול הכוחות, באין אילוץ 

תודה לשחר מוזס שממנו למדתי את הגישה המתוארת כאן.  2
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חיצוני המגביל את תנועתה (כאן, ראוי להדגיש, מסתתרת ההנחה שהנקודה O פנימית למשולש). היות שהכוח שמפעיל 

 OA,OB,OC והיות שרק כיווני הכוחות שונים, הרי שלושת וקטורי היחידה בכיוונים mg-כל חוט על הטבעת שווה בגודלו ל

צריכים להסתכם לאפס, ועל כן הנקודה המבוקשת מאופיינת על ידי כך שהזויות AOB, BOC ו-COA שוות כל אחת 

ל-120 מעלות.

מן האמור יוצא שאם ישנו פתרון לבעיה, ואם הנקודה O פנימית למשולש, רואים ממנה כל אחת מצלעותיו בזווית של 

120 מעלות. אין בזה עדיין הוכחה לקיום ויחידּות הפתרון, אך זהו צעד חשוב לקראתה, המקובל בהרבה בעיות מתמטיות: 

ראשית מניחים קיום פתרון ומוצאים אפיון כל שהוא שלו. בדרך כלל אפיון כזה יתקבל רק בתנאי שהפתרון יחיד, לפחות 

באופן מקומי - שינוי קטן של הפתרון כבר לא יפתור את הבעיה. אחר כך מראים שמצב העונה על האפיון שהתקבל אכן 

פנימית  נקודה  היא   O אם  ההפוכה:  הטענה  את  שלנו  בשאלה  גם  להראות  ניתן  גדול  לא  במאמץ  הבעיה.  את  פותר 

למשולש וממנה רואים כל אחת מצלעות המשולש בזווית של 120 מעלות, הרי O ממזערת את סכום המרחקים ממנה 

לקדקודים.

נותר לדון במקרה שבו אין נקודה פנימית שרואים ממנה את כל צלעות המשולש בזווית של 120 מעלות. זה קורה אם 

 A מתלכדת עם O גדולה מ-120 מעלות. במצב כזה קל להשתכנע שהנקודה ,A (ורק אם) אחת מזוויות הקדקוד, למשל

(איור 3). פיסיקלית, בניסוי שלנו המשקולות ימשכו את החוטים עד שהטבעת O תחפוף את A. שקול הכוחות הפועל 

על O לא יהיה 0, אך מאחר ש-O מוגבלת לנוע רק בתוך המשולש ABC על ידי הגאומטריה של הניסוי - היא תיעצר 

שם.

A מתלכדת עם O גדולה מ-120°. הנקודה A איור 3: הזווית

מעט גאומטריה

איך נבנה הלכה למעשה נקודה P שממנה רואים שלוש צלעות של משולש נתון בזווית של 120 מעלות (בהנחה שיש 

כזאת)? אוסף הנקודות שמהן רואים קטע, נאמר הקטע BC, בזווית נתונה x, מהווה קשת של מעגל, ש-BC הנו מיתר 

 .180-x בזווית  BC את רואים  שמהן  הנקודות  אוסף  הנה  המיתר,  של  השני  מעברו  המעגל  את  המשלימה  הקשת  בו. 

במקרה שלנו, x=120, ועל כן x=60-180, מה שמקל על הבנייה. תחילה נבנה משולש שווה צלעות A’BC מעברו השני של 

הקטע BC. נבנה את המעגל החוסם את המשולש A’BC. מן האמור לעיל נובע ש-P צריכה להימצא על קשת המעגל 

שממול ל-A‘. בדרך דומה נבנה משולשים שווי צלעות על שתי הצלעות האחרות ונשרטט את המעגלים החוסמים אותם. 

 P (איור 4). נעיר שוב שהבנייה הזאת ”עובדת" גם אם P שלושת המעגלים החוסמים ייחתכו בנקודה אחת, היא הנקודה

יוצאת מחוץ ל-ABC, אבל במקרה זה מן הנקודה P רואים את אחת הצלעות בזווית של 120 מעלות ואת שתי האחרות 

בזווית של 60 מעלות.
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איור 4: המשולשים החיצוניים למשולש ABC הנם שווי צלעות, והנקודה P הנה נקודת המפגש של המעגלים החוסמים אותם.

הערות והרחבות

ניתן להכליל את הבעיה אם אין מניחים ששלוש המשקולות שוות. בניסוח המקורי, ”מחיר" מטר כביש מ-O לכל אחד  א. 

מהקדקודים יהיה אזי שונה, ויש למזער את המחיר הכולל. דרך הפתרון זהה, אלא שהזוויות המתקבלות בנקודת שיווי 

המשקל תלויות ביחסים בין המסות.

הכללה דומה מתקבלת אם מניחים שמישור השולחן אינו מקביל לפני הקרקע אלא משופע. ב. 

בועות סבון הכלואות בתוך מסגרת של תיל נוטות, כידוע, ליצור משטחים מינימליים - משטחים בעלי שטח מזערי  ג. 

מבין כל המשטחים המוגבלים על ידי קו המסגרת הנתון. אם נחבר שני לוחות מקבילים של פרספקס שקוף באמצעות 

שלושה מסמרים מאונכים ונטבול אותם בתמיסת סבון, ייווצר קרום דק בין הלוחות והמסמרים, ששטחו קטן משטחו 

של כל קרום אחר המוגבל על ידם (איור 5). היות שהמרחק בין הלוחות קבוע, הרי שכשהקרום יבוא במגע עם כל לוח, 

ההדגמה  המסמרים.  שלושת  את  המחברים  הקווים  לכל  בהשוואה  מינימלי  שהוא  כולל  אורך  בעל  קו  ישרטט  הוא 

באמצעות בועות סבון מאלפת, אך דורשת הכנה מדוקדקת.

.CCl-ו BBl ,AAl והמסמרים rl-ו r איור 5: קרום סבון הנוצר בין שני לוחות פרספקס 
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בעיית עץ שטיינר נהיית מעניינת יותר כשמוסיפים עוד נקודות, ושואלים מהי רשת הקווים המקשרת את כולם שאורכה 

ביניהם  המתחברים  נחתכים,  שאינם  ישרים  מקטעים  מורכבת  תהיה  להניח,  ניתן  כזאת,  רשת  המינימלי?  הוא  הכולל 

 n בצמתים. הפעם יש יותר מקונפיגורציה קומבינטורית אחת של ישרים וצמתים שעלינו לבדוק. ניתן להראות שעבור

קדקודים די ב n-2 צמתים נוספים כדוגמת הצומת O (ראו איור 6 עבור n = 5). רשת החוטים שעל פני השולחן יוצרת 

המורכב  גאומטרי  אובייקט  הנו  מישורי  עץ  שטיינר".  ”עץ  השם  ומכאן  הקדקודים,  בין  המחבר  מישורי  עץ  של  תבנית 

מקטעים ישרים במישור המחוברים זה לזה בצמתים, ואשר אין בו ”מעגלים": אם נתקדם לאורכו בלי לחזור על קטע 

פעמיים, לעולם לא נגיע חזרה אל הצומת שממנו יצאנו. עוד נדגיש שעל העץ להיות קשיר: שאפשר יהיה לנוע לאורכו 

מכל נקודה לכל נקודה, שאם לא כן - הוא קרוי ”יער" ולא ”עץ"...

איור 6: עץ שטיינר עבור n=5. הזוויות בשלושת הצמתים הן בנות 120° כל אחת.

ניתן לבנות מערכת פיסיקלית של חוטים ומשקולות כמקודם. יהיה עלינו לדמיין מנגנון מכני המאפשר, בכל צומת, לכל 

אחד מן החוטים ”להחליק" בחופשיות באמצעות טבעת על החוטים האחרים, כך שהאורך הכולל של הקווים שעל פני 

השולחן בצירוף החוטים שמתחתיו יישאר קבוע. מנגנון זה יכתיב מתיחות אחידה ושווה בכל אחד מן המקטעים של 

החוטים שעל פני השולחן. אותם שני עקרונות פיסיקליים הקשורים בשיווי משקל - מזעור האנרגיה והתאפסות שקול 

הכוחות - מאפשרים שוב להגיע למסקנות הבאות: ראשית, המצב המבוקש שבו סכום אורכי הקטעים שעל פני השולחן 

הוא מינימלי, הנו מצב של שיווי משקל פיסיקלי. שנית, במצב שיווי משקל ייפגשו בכל צומת שלושה חוטים, שייצרו 

זוויות של 120 מעלות, אלא אם כן אחד הצמתים ”נדד" עד לאחד מן הקדקודים והתלכד אתו. מצב גבולי כזה הנו מצב 

מנוון, שבו ניתן להפריד את העץ לשני עצים קטנים יותר המחוברים זה לזה באחד מן הקדקודים. אם נפתור את בעיית 

עץ שטיינר לגבי כל אחד מהם בנפרד, פתרנו גם את הבעיה כולה (איור 7). 

היות שמספר המקרים המנוונים סופי, ניתן להפעיל אינדוקציה על מספר הקדקודים.

 .C-גדולה מ120° והעץ ניתן לפירוק לשני עצים המחוברים זה לזה ב C איור 7: עץ שטיינר מנוון. הזווית
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הזוויות בצמתים הפנימיים הנן בנות 120° כל אחת.מעניין במיוחד המקרה של 4 קדקודי ריבוע. כפי שהתלמידים עשויים לנחש, 

הפתרון לבעיית שטיינר במקרה זה אינו שני אלכסונים הנפגשים במרכז הריבוע, אלא צורת H מפושק. מטעמי סימטריה 

תיתכנה שתי צורות כאלו - ראו איור 8. ואכן, כל אחד מהפתרונות ממזער את סכום המרחקים הכללי, והפתרון שאליו 

המערכת ”תתכנס" תלוי בתנאי ההתחלה.

איור 8: שני עצי שטיינר עבור ארבעה קדקודי ריבוע. שני הפתרונות המתקבלים זה מזה על-ידי סיבוב ב-90°.

תלמידים בעלי נטייה טבעית לריגורוזיות מתמטית, עשויים להעלות את השאלה אם טיעון פיסיקלי, כמו הטיעון המובא 

כאן, מהווה הוכחה מתמטית תקפה למשפט הבא: בכל פתרון לא מנוון של בעיית עץ שטיינר הזוויות הנוצרות בין הקווים 

בצמתים הנן זוויות של 120 מעלות. זו שאלה הדורשת עיון מעמיק, אך בלי להיכנס לפרטים נעיר שאכן, היות שהמכניקה 

הניוטונית נגזרת כולה ממערכת פשוטה של הנחות והגדרות שניתן לנסח אותן ניסוח מתמטי טהור (ניסוח שאינו תלוי 

בשאלה אם המערכת אכן נאמנה לטבע הפיסיקלי), אפשר באופן עקרוני לתרגם את ההנמקות המופיעות כאן להוכחה 

מתמטית ריגורוזית לחלוטין, ואין מדובר רק ב"אינטואיציה פיסיקלית".
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