
רבות 
שלהן 
סיות 
צורת 

וחקר 

גותו 
סטי 
 לכך 
 של 

 טית
 ננו 

פיסיקליות ר
האבולוציה ש
ערכות קלאס

ביליארד בצ 

מוביץ שהוצע ו

התנהג, סטיים
רם לשינוי דר
דיוק הסיבה 
ת התיאוריה

      

מכניקה קוונט
מדהימה של

  "ליות

כי מערכות פ
גם כאשר ה 

התמקדו במע
יאת כאלו ה

לאוניד בוני' ופ

ים דטרמיניס
של הכדור גור

זה בד. ליארד
במסגרת .אית

  . בפירוט רב

מחוקים של 
התקדמות המ

אינטגרביל כות

כ מסקנהעו ל
)אופן כאוטי
הראשונים ה
ת של מערכות

    

לכבוד פרו( "ביץ

ע על ידי חוקי
התחלתיים ש

גבול הבילבין 
סדירה ואקרא
קלאסי נחקרו

בהם הח ננוה
ההיד בגלל 

     .נטי

מערכ של ריה

  שנים

סיקאים הגיע
בא, ם אחרות

המחקרים ה
גמה המייצגת

יליארד בונימוב

ד שכזה נקבע
מהירותו ההב

בינו לב שויות
א ס תנועה ל

קכאוס ב נות

ה מימדי עד 
יותר מתמי 

כאוס קוונשל 

  

     ביליארד

התיאור בראי 

  נציפר

ש 4ח במשך ''ש

עשרים הפיס
במילים( צפוי

ה. מיניסטיים
הדוג .לאסית

בי"  תחת השם

בביליארד פץ
בבמיקומו או 
רב של התנגש
ון ניראת כי 

ות שותופעל 

ת הביליארד
הרלוונטית 

בתחום ש לטת

של ננו ב עשיש מ

קוונטי כאוס"

ין קנ'יוג' פרופ

ש 700,000—כ

של המאה ה
באופן בלתי צ
חוקים דטרמ
די מכניקה קל

ידוע טדיון גם 

של כדור מקפ
שינוי זהיר ב
אחר מספר ר
דור באצטדיו

מגוון רחב ש 

נחנו נזער את
,שאלה זו? 
הבעיה הבול ה

מימושהיא " טית

"  :פרויקטה

פ  : ראשי

כ    :ן

ת השבעים ש
ות להתנהג ב
ה על ידי ח
וארות על יד

  : דיון

ביליארד אצ. 1
    )לראשונה

מסלולו שת ש
 כאוטית כי ש

לא לול הכדור
עתו של הכד
, כות דינמיות

יקרה אם אנ
?ילים לפעול

מהווה, לוגיה

נקודה קוונט" .2

שם ה

חוקר

מימון

  

בשנות
יכולו
נקבע
המתו
אצטד

1איור 
ל אותו

למרו
הינה
במסל
שתנו
מערכ

מה י
מתחי
טכנול

2איור 



 –עיקריות  עיוניותבתחום של כאוס קוונטי בשתי גישות העוסקים השתמשו החוקרים , עד כה
ובגישה הסטטיסטית בה ) נוסחת העקבה של גוצווילרהמבוססת על (בגישה הסמיקלאסית 

  . נעשה בעזרת תורת המטריצות האקראיותהתיאור 

אשר זכתה בהכרה  "אינטגרביליות מערכות של התיאוריה בראי קוונטי כאוס"מחקר הבהצעת 
את  לתחום של כאוס קוונטילהנחיל קנציפר ' פרופהציע , הקרן הלאומית למדע שלמימון בו

בהתבסס על מחקרו  .תורת האינטגרביליות שלהמודרניות והשיטות המתמטיות  הרעיונות
 Physical Review"דווח בשני מאמרים שפורסמו לאחרונה בכתב העת אשר ( הפרלימינרי

Letters ("והיררכיות של מערכות מתקדמתתיאוריה קנציפר כי שימוש ב' פטוען פרו 
 הקוונטי רחב של כאוסהתחום בויישומיות מעשיות  ותוצאות פירותלא רק  ביאי אינטגרביליות

קהילת  על ידי סטרוקטורות מתמטיות חדשות אשר לא הובחנו בעבר יספק גם אאל
   .אינטגרביליותהתורת העוסקים ב יםמתמטיקאה

התוצאות וקנציפר ' מחקר של פרופההצעת , הקרן הלאומית למדע סוקרישל  הםלפי דברי
מציינים  גם. ןאיכות יוצאת דופ בעלחודי ייו מחקר מקורי יםמהווו רסמו על ידהראשוניות שפו

תחום  ארוכת טווח על השפעה יצירתל גבוה מאוד יש פוטנציאל המחקר תוצאותלהסוקרים כי 
 .של כאוס קוונטי כולו

  

מאוניברסיטת בר ) בהצטיינות(קיבל תואר שלישי בפיסיקה עיונית קנציפר  ין'יוג. וגרפימידע בי
ין 'אשר העניקה ליוג" יד הנדיב"הכרה של הקרן ב זכתהעבודת הדוקטורט שלו . 1997אילן בשנת 

 2003בשנת  .חוקרים צעירים מצטיינים ובעלי פוטנציאל יוצא דופןל המיועדת מלגת רוטשילדאת 
לאחר שש שנים של פוסט דוקטורט במרכז הבינלאומי לפיסיקה תיאורטית בטריאסט   –
ר קנציפר ''הצטרף ד  – וייצמן למדעמכון בו) בריטניה(' אוניברסיטת קיימבריגב, )איטליה(

פרופסור חבר בפיסיקה לדרגה של  ין'קודם יוג 2007משנת . לפקולטה למדעים כמרצה בכיר
ין בשלושה מענקי מחקר 'זכה יוג בעשור האחרון. במחלקה למתמטיקה שימושית מתמטית

 אישיים מקרן הלאומית למדע וגם במענק לסדנת מחקר למימון כנס בינלאומי בתחום מחקרו
  :2009אשר התקיים בהצלחה רבה במרס 
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