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 שדות: הקדמה
 .הכללת פעולות החיבור והכפל בי0 מספרי-: מוטיבציה

 ".עצמי-" אוס8 של set(6(קבוצה 
Sx: סימו0 ∈ "x שיי& לקבוצה S" 

  "x הוא איבר של קבוצה S" 
אקסיומות המקיימת את ה, )o: לעת עתה, נסמ0 אותה( ע- פעולה G קבוצה 6)group(חבורה 

 :הבאות
 :הפעולה מוגדרת היטב )0(

Gbaלכל  Gbaמוגדר איבר יחיד , ,∋ ∈o 
 :)אסוציאטיביות(חוק הקיבו>  )1(

Gcbaלכל  ∈,, :( ) ( )cbacba oooo = 
 :קיו- איבר נייטרלי )2(

GGקיי- איבר  Ga כ& שלכל 1∋ ∈ :aaa GG == oo 11 

 :קיו- איבר הפכי )3(
Gaלכל  Gb קיי- איבר ∋ Gabba:  כ& ש∋ 1== oo 

 :א- מתקיימת ג- האקסיומה
 :)קומוטטיביות(חוק החילו8  )4(

Gbaלכל  ∈, :abba oo = 
 ).או אבלית( חבורה קומוטטיבית G 6 שרי-אז אומ

 :דוגמאות
• R=G) -אוס8 המספרי- הממשיי :K,7,,2

1 −π( 

+=o) -חיבור רגיל של מספרי- ממשיי( 
( )+,Rהיא חבורה קומוטטיבית . 

 .יי-לפי תכונות ידועות של חיבור מספרי- ממש
 R∈0: האיבר הנייטרלי לחיבור
 −a: האיבר ההפכי לחיבור

• ( )×,R) כפלהמספרי- הממשיי- לגבי פעולת ה( 
 )R∈1הנייטרלי לכפל הוא כמוב0 ;  אי0 הפכיR∈0 6כי ל( חבורה איננה

 :0 את R 6א- נשמיט מ •
{ }0* ≠∈= aa RR 

( )×,*R קומוטטיבית( היא חבורה( 
1*: נייטרלי לכפל R∈ 

R∈a :*1*הפכי של  R∈a 

 :עוד סימוני-
{ }K,3,2,1:=N   )-מספרי- טבעיי( 

{ }KK ,2,1,0,1,2,: −−=Z )-מספרי- שלמי( 
{ }0,,: ≠∈= nnmn

m ZQ )-מספרי- רציונליי( 

R    )-מספרי- ממשיי( 
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 ראשית

 ראשית

 ?מה מהבאי- חבורה: שאלה
( )+,N  אי0 נייטרלי(לא( 
( )+,Z 0כ 
( )+,Q 0כ 
( )+,R 0כ 
( )×,N  אי0 הפכי(לא( 
( )×,Z לא 
( )×,Q  6ל(לא Q∈0אי0 הפכי ( 
( )×,*Z לא 
( )×,*Q 0כ 

 :המש& דוגמאות
• G – ראשית"ה( אוס8 הסיבובי- של המישור סביב נקודה נתונה.( 

o6-הרכבה של סיבובי  
)ba o : מבצעי- את הסיבובb , ואחר כ& את הסיבובa( 

 :למשל
 
 
 
 

 .טטיבית
 o0 6ב

 −αסיביב בזווית : αת 
 . בישר דר& הראשיתהשיקופי-וכ0 , המישור סביב הראשית

 .שיקופי-/
 לא קומוטטיביתה 

 )נגד כיוו0 השעו0 (45
 .ר אופקי

  

o  =

 שיקו8 בישרבוב

=ab o=ba o
135º
90º

45º
  
 
 

( )o,Gהיא חבורה קומו 

סיבוב : "איבר נייטרלי

איבר הפכי לסיבוב בזווי

• G6 8של הסיבובי- אוס 
 
 
 
 
 
 

-

º
ש

 סי
 
o6הרכבה של סיבובי 

)הפע-  )o,Gהיא חבור 

 6בוב בסי  = a :למשל

 b = שיקו8 בי
 
 
 
 

 
 

 
 

 ראשית
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 :שדות
כ& , "כפל", "חיבור" ומכונות ×, + ע- שתי פעולות המסומנות Fהוא קבוצה ) field (שדה: הגדרה

 :שמתקיימות האקסיומות הבאות
 : החיבור מוגדר היטב) 0ח(

+∋F מוגדר איבר יחיד ,F∈baלכל  ba. 
 :לחיבור) קומוטטיביות(חוק החילו8 ) 1ח(

F∈ba, :abbaלכל  +=+. 
 :לחיבור) אסוציאטיביות(חוק הקיבו> ) 2ח(

F∈cba ,, :( ) ( )cbacba ++=++ 
 :קיו- איבר נייטרלי לחיבור) 3ח(

FFיי- איבר ק F∈a :aaaכ& שלכל , 0∋ =+=+ FF 00   
 :קיו- איבר נגדי) 4ח(

−∋F קי- איבר שיסומF∈a 0לכל  aכ& ש  :( ) ( ) F0=+−=−+ aaaa     
 :הכפל מוגדר היטב) 0כ(

baמסומ0 ג-  (F∈×ba מוגדר איבר יחיד ,F∈baלכל   ⋅ ,ab ⋅( 
 :חוק החילו8 לכפל) 1כ(

F∈ba, ,abbaלכל   ⋅=⋅ 
 :חוק הקיבו> לכפל) 2כ(

), ,F∈baלכל   ) ( )cbacba ⋅⋅=⋅⋅ 
 :קיו- איבר נייטרלי לכפל) 3כ(

FFקיי- איבר  FF 6כ& ש") אחד"נקרא  (1∋ 01 : F∈a וכ& שלכל ≠

aaa =⋅=⋅ FF 11  
 :קיו- איבר הפכי) 4כ(

≠∋Fלכל   a0 0קיי- איבר שיסומ F∈−1a6 כ& ש F111 =⋅=⋅ −− aaaa 
 :)דיסטריביוטיביות(חוק הפילוג ) כח(

F∈cbaלכל   ,, :( ) ( ) ( )cabacba ⋅+⋅=+⋅ 
)ואז בקיצור , נסכי- בעתיד לבצע פעולות כפל לפני חיבור( ) cabacba ⋅+⋅=+⋅( 

 :כ"בסה
  אקסיומות לחיבור5
  אקסיומות לכפל5
 .בור ולכפל יחד אקסיומה לח1

 :)וקצרה יותר(הגדרה שקולה 
( )×+,,F-הוא שדה א  

• ( )+,Fהיא חבורה קומוטטיבית  
• ( )×,*F כאשר ,  היא חבורה קומוטטיבית{ }FFF 0:* ≠∈= aa 

 .חוק הפילוג •
 :הערה

 ) ring(ישנו מושג ביניי- של חוג 
( )×+,,R-הוא חוג א  

• ( )+,Rהוא חבורה קומוטטיבית  
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 הכפל מוגדר היטב ואסוציאטיבי •
 חוק הפילוג •

 ,חוג שבו הכפל קומוטטיבי = חוג קומוטטיבי(
 )'וכו, חוג ע- איבר נייטרלי לכפל = חוג ע- יחידה

 :תכונות של שדה
לא קשה לראות , ואומנ-; יחידותרשנו אבל לא ד, )לחיבור ולכפל( נייטרלי קיו-דרשנו  •

 :נובעת מיתר האקסיומות) ל לכפל"וכנ(שיחידות הנייטרליות לחיבור 
 :מצד אחד, ה- מקיימי-, אזי.  נייטרלי- לחיבור~F∈n וג- F∈nשג- , נניח למשל

 nnn =+  ומצד שני, ) נייטרלי לחיבור~nכי  (~
 nnn ~~  ). נייטרלי לחיבורnכי   (+=

nnלכ0   .יחידהאיבר הנייטרלי לחיבור הוא : א"ז, =~
 )F0למשל (ועכשיו אפשר לסמנו 

F1,,1: ל לגבי"כנ aa −−. 
 )נסו להוכיח(

F∈cba: ת בשדהתכונות המתקיימו • ,, 
 : צמצו-

 





≠
⋅=⋅

⇐=

+=+⇐=

F0c
cbca

ba

cbcaba
 

( ) ( )baba  .' וכו−⋅=−⋅
 :סימו0

 ( )baba −+=−  חיסור :
 

↓

−⋅= 1: bab
a   0מוגדר א- (חילוק≠b( 

 הפכי 
 :ואז מתקיימות התכונות המוכרות

,0א- (  ≠db  (
db

cbda
d
c

b
a

⋅
⋅+⋅=+ 

 'וכו
 :דוגמאות

• ( )×+,,R-הוא שדה, לגבי חיבור וכפל רגילי-,  אוס8 המספרי- הממשיי. 
• ( )×+,,Q) -ג- כ0 שדה) רציונליי. 
• ( )×+,,Z6 ב−12למשל , )לכפל(כי לא לכל איבר יש איבר הפכי ,  לא שדה Z. 

)Zהוא חוג קומוטטיבי ע- יחידה ( 
• ( )×+,N אפילו לא חבורה לגבי חיבור( לא שדה.( 

 :דוגמא חשובה מאוד של שדה
( )×+,C 6 המספרי- המרוכבי- שדה) complex numbers.( 

ibaמהצורה " מספרי-("  ).,R∈baכאשר , +⋅
 
 


