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Абстракт. В тази кратка бележка се обсъжда изводът на закона за пътя
при равноускорително движение в съвременните учебници. Посочена
е връзката между реда на нечетните числа и отношението на изминатите разстояния за равни интервали време.

Когато бях ученик и срещнех в учебника любимите за много методици изрази: “доказва се”, “доказано е”, последвани от формула, разбирах,
че става дума за зубрене и че този учебник е, меко казано, скаран с науката. Та нали доказателството отличава научното мислене от вярата и
мистицизма. Далеч съм от изискването всичко да се доказва. Знанията
за света отдавна не се побират в обема на Библията и много неща се дават за сведение, за създаване на обща култура, но това не се отнася до
основните понятия и закони. Още повече, че често става дума за проблеми, решени и обосновани преди стотици години.
Повод за тези емоционални слова ми даде “дидактичния подход”, използван в съвременните учебници, при извода на формулата за пътя s
при равноускорително движение. Той се основава на известната още от
“тъмното” Средновековие теорема за средната скорост, т.е.
vначало + vкрай
∆t ,
(1)
2
където ∆t e времето, за което е изминат разглежданият път.
Доказателството следва от геометричната интерпретация на пътя
като площ на фигурата, образувана от кривата на скоростта и времето1 . Наистина, ако движението е равномерно с постоянна скорост (да
речем v = OE и ∆t = OA, вж. Фиг. 1), то формулата за пътя s = v∆t =
OE ·OA е еквивалентна на площта на правоъгълника OABE. При равноускорително движение скоростта се мени линейно с времето и се описва
с права наклонена линия, а пътя за време ∆t = OA е площта на триъгълника OAB, която е точна равна на второто равенство в израза (1). За да
s = vср. точка ∆t =

1
Учудващо е, че тази дефиниция за път не се открива в нито един учебник по физика,
въпреки, че зависимостта на скоростта от времето е богато илюстрирана.
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Фиг. 1. Графика на скоростта v в зависимост от времето t, публикувана за първи
път около 1350 г. в De latitudinibus formarum от Никола Орезмий. Това е около
300 години преди създаването на координатна система от Декарт и анализа на
Галилей за движението на телата в земното гравитационно поле.

докажем първото равенство, правим следните построения: от средата
M на времевия интервал издигаме вертикала, която пресича правата на
скоростта в т. N , която отговаря на скорост v ∗ = M N = 12 OE; през т. N
прекарваме права, успоредна на времевата ос, получавайки правоъгълника OACD. Триъгълниците OM N и N CB са еднакви, а това означава,
че площта (пътя) на триъгълника OAB е равна на площта на правоъгълника OACD. С други думи, скоростта M N e “средна” скорост в два смисъла: средноаритметична скорост; и скорост в средния момент време.
Резултатът се основава на приемането, че v ∝ t. За Галилей това не е
било очевидно2 . Нещо повече дълго време той е приемал, че v ∝ S. Може
би съмненията в тази “аксиома” са станали причина за установяването
на експеримента като доказателство3 . Трябва да е било доста неприятно
за Галилей да признае, че схоластиците са прави.
2

На Галилей дължим понятието скорост (velocitas) като величина с големина и посо-

ка.
3
Известна е т.нар. бележка 116v от 1609 г., описваща експеримента, указващ коя хипотеза v ∝ t или v ∝ S е коректна.
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Честно казано, не мога да си обясня защо методиците не предлагат
описания анализ. Но ровейки се в старите книги, открих как Найден Геров (авторът на първия учебник по физика на български език) е преподавал закона за свободно падане:

Признавам си, че известно време не разбирах какво точно казва Геров, докато не се сетих, че
k

n
X

(2x − 1) = k(1 + 3 + 5 + · + 2n − 1) = kn2 .

(2)

x=1

Сега, ако заместим n с t, получаваме познатата зависимост s ∝ t2 .
Доколкото Геров не дава доказателството за връзката между нечетните числа и равноускорителното движение, си струва да повторим геометричното разглеждане на Галилей от последната му книга Две нови
науки4 .
На Фиг. 2 наклонената права представя скоростта на тяло при свободно падане, а времето е по вертикалата. Точка O е началото, където
скоростта е нула. Плошта на триъгълника OAB е пътят, изминат за 3 времеви интервала. Съобразявайки, че площите на триъгълниците T1 , T2 и
T3 са равни, ги преместваме, както е показано на Фиг. 2b. Резултатът е
Фиг. 2c, от която следва, че отношението на последователно изминатите
пътища е 1:3:5 и т.н.
Установяването на връзката между едно чисто природно явление –
равноускорително движение, и един чисто математичен обект – нечет4
Истината е, че точно същото разглеждане откриваме у трактата на Орезмий, което
Галилей (вероятно поради тоталното му отрицание на Аристотел) не цитира.

112

ЗА ЗАКОНА ЗА ПЪТЯ ПРИ РАВНОУСКОРИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ И ЗА НЕЧЕТНИТЕ ЧИСЛА

Фиг. 2. Доказателство на закона за нечетните числа.

ните числа, е дало, може би, основание за прочутото Галилеево твърдение, че “езикът на Бог е математиката”.

***
И все пак, откъде се е взело това методично “доказва се”, “доказано
е”. За мен отговорът се крие в учебника на Алфред Гано, който в края на
19-ти век играе ролята на курса на Файман по физика от края на 20-ти
век. Ето какво четем в превода му от Йоаким Груев:

последвано от формулата за пътя при свободно падане.
За този близо век и половина методиката “се е развила и усъвършенствала”, но ФИЗИКАТА ОТ УЧЕБНИЦИТЕ Е СТАНАЛА ПОНЕРАЗБИРАЕМА, ПО-НЕИНТЕРЕСНА!
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