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אפסים של אינטגרלים 

 אבליאניים
 

 עמית: גל בנימיני, מכון ויצמן -מנחה

 : גל דור, הוד השרוןחניך

 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 

 
מכון הנרייטה סאלד 

 המכון הארצי למח ר במדעי ההתנהגות

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Coat_of_arms_of_Israel.svg
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 מבוא ושאלת מח ר
הבעיה המרכזית בתורה האנליטית של משוואות דיפרנציאליות בשני 

עשרה של הילברט. הבעיה נסובה סביב -מימדים היא הבעיה השש

וואות מדרגה נתונה במישור, מה נתן מערכת משיהשאלה הבאה: "בה

יכול להיות מספר מצבי שיווי המשקל השונים של המערכת?" למרות 

י ל יד, ונבחרה ע19-י פואנקרה כבר בסוף המאה הל ידשהבעיה נחקרה ע

, היא 20-הבעיות החשובות למחקר מתמטי במאה ה 24-הילברט לאחת מ

עיות הילברט נותרת פתוחה לחלוטין גם בימינו )והיא מהווה אחת מב

 הספורות שעדיין לא נפתרו(. מאחר שהבעיה הכללית נראית כמעט חסרת

סיכוי לעת עתה, מתמטיקאים רבים מיקדו את תשומת ליבם במקרים 

החלו פטרובסקי  60-פרטיים ובגרסאות קלות יותר. בפרט, בשנות ה

לחקור את השאלה הבאה: "אם נתחיל ממערכת [( PL]-)למשל בולנדיס 

יווי משקל מושלם, ונבצע שינוי קטן אשר שובר את שיווי שנמצאת בש

המשקל, כמה מצבי שיווי משקל שונים עשויים לשרוד?". לשינוי קטן של 

תנאי המערכת אשר שובר את שיווי המשקל נהוג לקרוא "פרטורבציה 

 משמרת".-לא

 : דוגמה למעגל גבולי )מודגש באדום(1תרשים 
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מיין מטוטלת אידאלית, אשר מתנדנדת ללא כל בתור דוגמה, ניתן לד

אם נניח את  – חיכוך. מטוטלת כזו נמצאת במצב של שיווי משקל מושלם

המטוטלת במצב מסוים ונאפשר לה להתנדנד, לאחר זמן מה המטוטלת 

תחזור לאותו המצב בדיוק. אם לעומת זאת נכניס לתמונה פרטורבציה 

בכיוון מסוים, או מידת לא משמרת )גם אם קטנה(, למשל משב רוח 

המשקל ייעלמו. כאשר נאפשר  חיכוך מסוימת בציר, רוב מצבי שיווי

למטוטלת להתחיל להתנדנד ממצב נתון, היא לעולם לא תשוב אליו. 

אולם ייתכן עדיין שעבור מצבים מסוימים, מיוחדים, שיווי המשקל 

 וצר?ויכמה מצבים שונים כאלה יכולים לה – יישמר. הבעיה היא, אם כן
 

ובע מהעובדה הבאה )בעקבות פואנקרה, זו נחלק גדול מהעניין בבעיה 

משמרת כללית, -"עבור פרטורבציה לא – פונטריאגין, אנדרונוב ואחרים(

קל ששורדים את הפרטורבציה שווה למספר משה מספר מצבי שיווי

לים אחרות, הבעיה ניתנת יהאפסים של אינטגרל אבליאני מתאים". במ

"בכמה נקודות יכול אינטגרל אבליאני  – באופן הבא לניסוח מחדש

עשרה -"בעיה השש-מדרגה נתונה להתאפס?". בניסוח זה, הבעיה ידועה כ

 האינפיניטיסימלית".
  

אינטגרלים אבליאניים הם פונקציות חשובות שנחקרו רבות במתמטיקה 

תה שבהתבסס על התורה הענפה שכבר נבנתה יהקלסית. התקווה הי

ה האינפיניטיסימלית תהיה נגישה למחקר יותר מהבעיה סביבם, הבעי

עשרה הכללית. התקוות הללו אכן התממשו, וקצרה היריעה -השש

מלתאר כאן את המחקר המגוון שבוצע סביב הבעיה האינפיניטיסימלית. 

לצרכינו מספיק לתאר שתי עבודות אשר משחקות תפקיד מרכזי במחקר 

 כחי:והנ

 קיהוכיחו פטרוב וחובנס 1996-ב [PK,Z,R]  שבפרטורבציה מדרגהd ,

י ל ידמספר האפסים של האינטגרל האבליאני המתאים חסום ע

קבועים. בשיטות של  B-ו Aכאשר  Ad+Bפונקציה לינארית מהצורה 

: ניתן היה לומר רק Bהעבודה הזו לא ניתן היה להעריך את הקבוע 

 מתאים. Bשקיים קבוע 
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 הוכיחו בנימיני, נוביקוב ויעקובנקו 2008-ב [BNY]  חסם מפורש

למספר האפסים של כל אינטגרל אבליאני כפונקציה של כל הדרגות 

המעורבות בבעיה. הגידול של החסם שנמצא בעבודה זו מהיר מאוד 

, dביחס לכל הפרמטרים. בפרט, כפונקציה של דרגת הפרטורבציה 

 .[PK]של  Ad+Bל החסם הגידול מהיר בהרבה מהגידול הלינארי ש

  

הוכיחו חסם  PKמחד גיסא, : לסיכום, מצב העניינים הוא כדלקמן

, אך החסם שלהם מערב קבועים שלא נמצאה עבורם dלינארי בדרגה 

[ מצאו חסם מפורש, אך הגידול BNYהערכה מפורשת. מאידך גיסא, ]

 כחי היא לשלב ביןנואיננו לינארי. מטרת המחקר ה dשלו ביחס לדרגה 

, ולמצוא חסם עם תלות לינארית האלההטכניקות של שתי העבודות 

 וקבועים מפורשים. dבדרגה 
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 מהלך העבודה
השלב הראשון במחקר כלל למידה של שתי העבודות המרכזיות שהיה 

 בכוונתנו לשלב.

בשלב הראשון של  .PKבשלב השני, ניתחנו את שלבי ההוכחה של 

ערכת לצורה קנונית מסוימת )כך טרנספורמציה של המההוכחה מבצעים 

שכל נקודות הסינגולריות נמצאות על הציר הממשי(. את השלב הזה יש 

-לבצע במקרה שלנו ביתר זהירות בכדי להתאים אותו למכניזם שפותח על

, ניתן היה . לאחר שמבצעים את הטרנספורמציה המתאימה[BNY]ידי 

מפורשים בכל  שלב אחר שלב, ולקבל חסמים PKלחזור על ההוכחה של 

 [.BNYשלב תוך שימוש בתוצאות של ]

 

 : המערכת בצורה  נונית2תרשים 
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 תוצאות

 Ad+Bלהוכיח חסם מהצורה  ,כפי שקיווינו ,כתוצאה מהמחקר, הצלחנו

למספר האפסים של אינטגרלים אבליאניים כפונקציה של הדרגה, כאשר 

A ו-B לנו תוצאה קבועים מפורשים )אם כי גדולים למדי(. למעשה קיב

 [.BNYכללית יותר, אשר תקפה בהקשר הכללי של העבודה ]

  

 

 מס נות ומחשבות לעתיד
התוצאה שלנו, מאחר שהיא מתקיימת בהקשר הכללי של העבודה 

[BNY כוחה יפה לא רק לאינטגרלים אבליאניים אלא למחלקה רחבה ,]

ש יותר של פונקציות. בעקבות עבודות מחקר שנמצאות כרגע בעיצומן, י

לשער שהתוצאה תהיה תקפה למשל גם במחלקת האינטגרלים 

 ליים, ובמחלקת האינטגרלים החוזרים.אהאבליאניים הרציונ

 

 A,Bבמהלך העבודה השקענו מאמצים גם בשיפור הקבועים המפורשים 

אשר מופיעים בחסם שלנו. למרות שלעת עתה הקבועים גדולים למדי, 

, בעקבות רויטמן( אשר עשויות ישנם מספר כיווני מחקר והשערות )למשל

לאפשר שיפור מהותי של הקבועים. התקדמות בכיוון זה תצריך מחקר 

 נוסף.

 

 

 


