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   חזרה לתחילת המאמרעל אתר 

תוך שנתיים שלוש הצליח האינטרנט לתפוס במידה רבה את מקומו של ארון הספרים, למעשה של 
  ספריית הַיַעץ 

)refeence (אתרים, השמורות -כולה. במרחק של לחיצת עכבר על אחת מעשרות מעטות של סימניות
לופדיות אצל כל אחד מאיתנו במחשב, נמצאים מאגרים בלתי נדלים של מידע החל במילונים, אנציק

ולקסיקונים, עבור לכתבי עת עיתונים ומגזינים וכלה בספרי לימוד אלקטרוניים ובקובצי שאלות 
  ותשובות. 

   חזרה לתחילת המאמראנציקלופדיה של איש אחד 

תו של הוא כולו לקט של חומרים פרי עבוד) Eric's Treasure Troveפרויקט "תיבת האוצר של אריק" (
איש אחד, אריק ויסשטין, מאוניברסיטת וירג'יניה, ארה"ב. הוא בעל תואר בוגר בפיזיקה ואת תואר 

זה למעשה אוסף של ). Caltechהדוקטור במדעים פלנטאריים קיבל בטכניון של קליפורניה (
 אנציקלופדיות במתמטיקה, בפיזיקה, באסטרונומיה, ביוגרפיות של מדענים, לקט ביבליוגרפי של

  ספרי מדע ואפילו לקסיקון למוסיקה, ועוד.

את החומר החל אריק לאסוף עוד כתלמיד תיכון והתמיד בכך למעלה מעשר שנים. בתחום 
עמודים. באוקטובר  -1800המתמטיקה, הרכיב המקיף ביותר של המפעל כולו, היקף החומר מגיע ל

 The Handbook ofבפיזיקה:  את ספר היעף המפורסם ביותר 1913המוציאה מאז , CRCהוצאת  1998

Chemistry and Physics , עומדת להוציא את האנציקלופדיה למתמטיקה של אריק במהדורה מודפסת
דולר. כאן היא עומדת לרשותנו חינם, כמטחווי  -80כ -עמ') וכן על תקליטור. מחירה הצפוי  1900(

ת היפרטקסט. יתרונה הגדול בכך הפניו -000 110ערכים ולמעלה מ -000 15עכבר. תוכלו למצוא בה כ
שמצד אחד היא מקיפה ומדויקת וכוללת למעלה מאלפיים איורים ואינספור משוואות ונוסחאות, ועם 

זאת היא נגישה וקריאה לכל בעל השכלת יסוד במתמטיקה ולא למקצוענים בלבד, כמרבית 
רתק, הרי בידי האנציקלופדיות בתחום זה. בלשונו של המחבר: "אף שהמתמטיקה היא נושא מ
ז'רגון המטשטש את -המתמטיקאים המקצוענים, לעיתים קרובות מדי היא מולבשת בפורמליזם טעון

הפשטות שביסודה. לפיכך אני מאמין שדרוש מקור ַיַעץ המסוגל להעביר מושגים מתמטיים למי 
  שאינם מקצוענים, גם אם מחיר הדבר הוא ויתור על מקצת מן הריגורוזיות המוחלטת."

מחשת דבריו מביא ויסשטין את הסיפור הבא: טייס בכדור פורח חוצה את היבשת כשלפתע אוזל לה
מלאי הדלק והוא נאלץ לנחות בשדה מעובד. הוא אינו יודע היכן נחת אך לשמחתו עובר במקום אדם 
שאליו הוא פונה בשאלה האם יוכל לומר לו היכן הוא נמצא. 'כמובן' עונה הזר 'אתה נמצא בתוך סל 

קשור לבלון במרכזו של שדה מעובד'. אהה! אומר הטייס, 'אתה בוודאי מתמטיקאי.' עובר האורח ה



המופתע מודה שאמנם כן ותוהה לדעת כיצד הבחין בכך הטייס. 'זה פשוט' משיב הטייס, 'מה שאמרת 
  לי הוא מדויק לחלוטין, אך אין בו כל תועלת'.

עה לדרגת השלמות של זו המתמטית. היא מקיפה ובאשר לפיזיקה, האנציקלופדיה לפיזיקה טרם הגי
ערכים אך עם השלמת הכנת האנציקלופדיה המתמטית לדפוס יופנו אליה מירב  -3000כיום "רק" כ

  המאמצים. החומר מתעדכן כמעט מדי יום.

מידת צפיפות חסרת ממדים, היחס בין הצפיפות לצפיפות בתנאי לחץ  - amagatהידעתם מהו אמגאט? (
תקניים.) או שמא חשקה נפשכם בשתי דרכים קצרות לחישובו של "הפוטנציאל  וטמפרטורה

  הצנטריפוגלי" (יש חיה כזאת).

לסיכום, חומר רב מתומצת (לעיתים מעט מתומצת מדי) ודינמי; כלי עזר נוח למורי פיזיקה ששעתם 
הם הן קצרה. שני רכיבים נוספים המשלימים את הפרויקט ושכותב שורות אלה נהנה להסתייע ב

) ורשימה בת למעלה משלושת אלפים ספרי מדע ממויינים -2000הביוגרפיות של אישים במדע (קרוב ל
תחומים. חלקה של הפיזיקה ברשימה מכובד בהחלט. יש כמובן לזכור ששפת -לפי תחומים ותת

  האינטרנט גם כאן היא אנגלית.

   חזרה לתחילת המאמר הכתובת:

http://www.astro.virginia.edu/~eww6n/TreasureTroves.html  

   

   

   

   


