
 (תקדםמ) πהמספר הקסום פאי 

אנליזה מתמטית 

  1593, פרנסואה ויאטהנוסחה של  :

         

 1638) יימס גרגורי'גשם -הקרויה על, לייבניץ-סחת גרגורינו-

היא . 1672-את הנוסחה גילה גרגורי ב. וילהלם לייבניץו( 1675

שכתב המתמטיקאי  Ganita-Yukti-Bhasaמופיעה גם בספר 

והמציג מחקרים , 16-במחצית המאה ה Jyesthadevaההודי 

. שבהודו Keralaבעיר  Madhavaשנערכו במרכז המחקר 

הנוסחה קובעת כי  

         

:  כלומר

        

של  טור טיילורבפיתוח ל  זהו הערך, בהקשר רחב יותר)

  )

  ואליסמכפלת  :

          

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%90%D7%98%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1593
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A5&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1_%D7%92%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%98%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/1672
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1


 (:  ליתאהתפלגות נורמ) גאוסיאןשל  אינטגרלנוסחת ה

           

 ראו גם ) לאונרד אוילרנפתרה לראשונה על ידי  בעיית בזל

(:  פונקציית זטא של רימן

          

          

 ( עצרתהמהווה הכללה של פונקצית ה) פונקציית גמא

:  1/2בנקודה 

 

 המשמשת לקירוב עצרת של מספרים  נוסחת סטירלינג

:  גדולים

                 

 שנקראה על ידי ) נוסחת אוילרהמתבססת על  זהות אוילר

ומקשרת , "הזהות המופלאה ביותר במתמטיקה" רד פיינמן'ריצ

(:  בין חמשת הקבועים המתמטיים הבסיסיים

                    

 שטחו של רבע מעיגול היחידה  :

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%96%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%96%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%96%D7%98%D7%90_%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%96%D7%98%D7%90_%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%D7%AA_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%D7%AA_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A8_(%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A6%27%D7%A8%D7%93_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%9F


       

 אינטגרל לא אמיתי נוסף  :

        

אנליזה מרוכבת 

  משפט השאריותיישום של  :

          

פיזיקה 

   הוא  מטוטלת מתמטיתזמן המחזור של 

שברים משולבים 

: בהם, רבים שברים משולביםאפשר להציג את פאי באמצעות 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91


 

 

 

 

תורת המספרים 

: בתורת המספרים יש קשר בין פאי לבין מספר תוצאות

 זה לזה היא  זריםמספרים אקראיים יהיו  ששני הסתברותה          

  .

  ההסתברות שמספר אקראי יהיה ללא אף מחלק ריבועי היא

  .

 מספר טבעישבהן ניתן לכתוב  ממוצעמספר הדרכים ה 

.  כסכום של שני מספרים ריבועיים הוא 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99


נו מניחים שההסתברות והממוצע נלקחים על קבוצת המספרים הטבעיים כאן א

. אינסוףשואף ל Nכאשר , Nעד 

בעיות פתוחות 

הבולטת שבהן היא . אחדות בעיות פתוחותמתקיימות  πבחקר מאפייניו של 

שלו מתנהגות  ספרותשה מספר ממשי  -ליאמספר נורמהוא  πהשאלה האם 

הידע . להופיע הסתברות שווהכאשר לכל ספרה יש , כאילו הוגרלו באקראי

כל  πובין השאר לא ידוע האם בייצוג העשרוני של , צם ביותרבסוגיה זו מצומ

 דייויד בייליהראו  2000בשנת . מופיעה אינסוף פעמים 9,…,0אחת מהספרות 

 השערהשקולה ל בסיס בינאריב πת של ליואששאלת הנורמ רד קרנדל'ריצו

. תורת הכאוסידועה ב

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%99%D7%99%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%99%D7%A6%27%D7%A8%D7%93_%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%9C&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%94_(%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%A1

