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רוג'ר פנרוז המציא דפוס שבו  תמונת השער: המתמטיקאי הבריטי 
מחומש  בתוככי  אחרים  מחומשים  בחמישה  מוקף  היה  מחומש 
גדול יותר, והדפוס נמשך באמצעות מחומשים גדולים יותר ויותר. 
פנרוז יצר דפוס מרהיב אשר הצליח לכסות את המשטח באמצעות 
מחומשים משוכללים שגודלם משתנה בהדרגה. דפוס זה הוא שריג 

מתמטי קוואזי–מחזורי. 
שכטמן  דן  ידי  על  בחומר  קוואזי–מחזוריים  גבישים  של  גילוים 
לא  החומרים  במדע  בולט  אירוע  היה  השמונים  שנות  בתחילת 
משום  גם  אלא  חדשניים  חומרים  שלל  ליצירת  שהוביל  משום  רק 
חומרים  של  המדע  בתחום  עקרונות  מערכת  של  דחיקתה  שסימל 
ההכרה  השגת  סימטרייה.  על  הגבלות  היה  שעניינה  מוצק,  במצב 
של  מצדו  עמידה  כושר  חייבה  והיא  קלה,  הייתה  לא  בתגלית 
שכטמן. הסיפור על אודות גילוי הגביש הקוואזי–מחזורי והדרך עד 
כזאת"  חיה  "אין  בכתבה   ,2011 לשנת  לכימיה  נובל  בפרס  לזכייה 

בעמ' 20 בגיליון.
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