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1. Кратки уводни думи от първия 
автор

Както е добре известно, не спадам 
към конвенционалния тип про-
фесор по математика. Може би, 

причина за това са житейските съби-
тия, през които съм преминал. Честно 
казано, не съм се замислял защо по-
край съставянето на математически 
модели и доказването на теореми ми 
идва някак отвътре да пиша и за попу-
ляризирането на науката и да ви раз-
веждам из фантастични светове, къде-
то различни същества се сблъскват с 
проблеми, с които се сблъскват и бъл-
гарските учени. За мое голямо учуд-
ване фантастичните разкази и белите 
хроники, почитащи делото на нашите 
колеги, които вече ги няма и които ра-
ботеха всеотдайно за науката, се ока-
заха много популярни както сред уче-
ните, така и сред младите хора. И ето 
срещат ме приятели и повече или по-
малко познати хора. И ме питат защо 
не взема да напиша нещо увлекателно 
за различните науки, което да засили 
интереса към науката на талантливи 
младeжи. Пък си пиши полека и бе-
лите хроники и разказите за космиче-

ските пътешествия – това ми говорят 
хората. И аз започвам да си мисля, чe 
за увлекателните разкази за науката 
може би е дошло вече времето. Това 
си мислих преди няколко дни, като 
гледах през прозореца на една от за-
лите на ETH  в Цюрих, където бях на 
заседание, посветено на писането на 
рецензии на проекти и статии. 

Фиг. 1. Главната страда на ЕТН Цю-
рих, снимана от към университет-
ската  болница. Синьото знаменце 
показва, че там има изложба. Изло-
жението, която посетихме, беше на  
фирми, банки и други, които запоз-
нава студентите и докторантите 
от ЕТН с дейността си, с цел да ги 
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привлекат да работят при тях.  Де 
да можехте да видите, как фирмите 
се съревновават за випускниците на 
ЕТН !

Два и половина милиарда лева ми-
нават годишно през тези не много на 
брой сгради в централната част на 
Цюрих (да, уважаеми читатели, нека 
да повторя – бюджетът на този уни-
верситет е два и половина милиар-
да лева на година). А то бюджетът на 
БАН е 2.5% от бюджета на ETH. Та, 
като видите поредния нашенски юнак 
от тъй наречения елит, който ви гово-
ри какви огро-о-о-о-о-мни грижи се 
полагат за българската наука, спомне-
те си за този факт. Разбира се ориен-
талските методи не виреят в ЕТН и аз 
си слушам представянията на заседа-
нието и си мисля, как ли е започнало 
всичко тук, та е дошло дотам, финан-
сирането на тази институция да е 40 
пъти по-голямо от финансирането на 
БАН. И си отговарям, че един от еле-

ментите на механизма, който е дока-
рал Швейцария до това състояние е 
културата и част от това културно поле 
е и популяризацията на науката (а не 
на чалгата). Е добре, рекох си, нека 
според силите си да допринеса още за 
популяризацията на науката и да на-
пиша няколко материала по въпроса. 
Но за това е нужно време, а в таткови-
ната кипи огромен и безмислен адми-
нистративен труд, защото тук важен е 
документооборотът, а не ефективност-
та. Но да не зачеквам тази тема повече 
и нека само да кажа, че и аз трябва да 
пиша доклади, стратегии, концепции, 
анализи и т.н.. И времето, инвестира-
но в това, ще изчезва по чекмеджета 
и кошчета. Системата е такава и за да 
не е такава, трябва да се промени. А за 
да се промени, трябва друго съзнание, 
друга култура или казано на нашенски 
естественонаучен език – промяна на 
честотата на общественото поле. Пък 
за да се промени честотата, трябват 
усилия. И едно от тях е свързано с по-
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пуляризацията на науката. И понеже 
времето ми е малко, си взех съратник 
– втория автор на статиите от тази по-
редица. Така, че оттук нататък, започ-
ва нашият съвместен опит да ви пока-
жем красотата на науката и нейните 
възможности. И също да ви покажем, 
че си струва човек да си занимава с на-
ука. Защото каквото направи човек в 
науката – то остава. А иначе, животът 
ви може да отлети и по друг начин - 
бързо, безсмислено и консуматорски.
Но нека не се отклоняваме, а да започ-
нем с механиката на флуидите.

Фиг. 2 . Започваме с флуидите по мно-
го причини. Една от тях е, че  един 
флуид – водата е много важен за на-
шия живот.

2. Всичко тече, но за да схване 
как тече, човек трябва да прочете 
няколко книжки

 Panta rhei – всичко тече - е казал 
някога Хераклит. 

Фиг. 3. Хераклит. Всичко тече, всич-
ко се променя. Но се променя в рамки-
те на природните закони. И затова 
може да бъде описано.

Тук може да се оплачете, че направо 
ви хвърляме в пастта на механиката 
на флуидите. Добре, хайде да не е на-
право и да кажем още няколко думи. 
Някои казват, че на света имало струк-
тури и процеси. Едни процеси облива-
ли структурите, а други процеси зали-
и-ивали структурите (нали така беше с 
обливането и заливането в една попу-
лярна реклама). И обливането и зали-

Брой 78, Май 2015



40  Българска Наука - Май 2015 г

ването води до промени в структурите. 
Та всичко тече, всичко се променя.
 Тази работа обаче не ни беше 
много ясна, дори, когато изучавахме 
механиката на флуидите. Лекциите 
в Софийския университет ни четеше 
професор Ангел Николов. Тогава дос-
та се чудехме, защо той хвърля толко-
ва усилия да ни разказва за Лагранже-
вия подход в механиката на флуидите, 
след като и Ойлеровия подход ни беше 
повече от достатъчен.  

Фиг. 4. Фозеф Луи Лагранж (Джузепе 
Лагранжиа). Не се чудете – Ларганж 
е италианец. Ако не вярвате, лесно 
ще намерите паметника му в родния 
му град Торино. И до днес ходят ис-

тории за строгостта на този про-
фесор. 

  Разбира се, ние не посветихме 
никого в тези ни мисли, взехме си 
прилично изпита по механика и се 
захванахме – единият със свойствата 
на твърдото тяло, а другият с електро-
никата. И си мислихме, че сме при-
ключили с механиката на флуидите. 
Но я да си го кажем пак – всичко тече. 
И процесите в живота и науката обли-
ваха и заливаха структурите, от които 
бяхме част. И ето ни сега дълбоко на-
топени в изследвания по механика на 
флуидите. Та да не се чудите, защо ще 
ви разкажем най-напред за нея.
 Вероятно някой от вас ще иска да 
прочете нещо за механиката на флу-
идите. Ето няколко препоръчителни 
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книжки. Ако искате да започнете да 
разбирате нещата, започнете с книга-
та на Тритон – фиг. 5.

Фиг. 5. Съвсем за начинаещи. Пре-
красно обяснение на явленията и 
тънкостите в механиката на флуи-
дите без много формули. Идеална на-
чална книга за физици и за тези, кои-
то искат наистина да започнат да 
разбират от механиката на флуи-
дите. Някога, когато първият автор 
на статията правеше първите си 
стъпки в механиката на флуидите, 
авторът на тази прекрасна книжка 
бе все още жив. Един скромен човек с 
огромни заслуги за обучаването на 
следващото поколение специалисти 

по механика на флуидите.

 Ако искате нещо с не толкова 
много обяснения и с повече формули, 
то един от логичните избори е класи-
ката, наречена Батчелър – фиг. 6.

Фиг. 6. Тази книга вече не е за начина-
ещи, а за такива, които искат сери-
озно да се занимават с механика на 
флуидите. Класика от Англия.

 Ние започнахме нашето обуче-
ние с Тритон, но после не прочетохме 
веднага книгата на Батчелър. В рам-
ките на добрата стара германска тра-
диция, трябваше да прочетем първо 
нещо друго – фиг. 7.
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Фиг. 7. Ще попитате – а откъде учат 
механиката на флуидите повечето 
от германските възпитаници?  И ще 
получите отговор – ей тая книжка 
може да ви направи специалисти по 
механика на флуидите. Но виждате 
ли какво пише вляво от цифрата 158 
– приложни математически науки. 
Тоест – успех ще постигнете, само 
ако сте сериозни в намерението си да 
станете специалист по механика на 
флуидите. 

3. Механиката на флуидите – око 
да види, ръка да пипне. Пък и 
почти всичката съвременна при-
ложна математика оттам тръгва.

 Ако тръгнем да разсъждаваме, 
какво е това учен, то бързо ще стигнем 
да извода, че част от характеристика-
та на този тип хора е стремежът им 
да разберат природните (и не толко-
ва природните) явления.  А флуидите 
(течности, газове, плазми) са навсякъ-
де около нас и с тях са свързани доста 
явления, които трябва да се разберат 
и осмислят (за да могат после да се 
използват, но тук няма да говорим за 
този аспект на науката). 

Фиг. 8. Колко флуида има тук?

 Чудите се, какво толкова има за ос-
мисляне, че да се използва. Вдигате 
глава към небето и там лети самолет – 
е, не чак като този на фиг. 9, но все пак 
самолет и си лети, макар и бавно. 
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Фиг. 9. Ако питате големите „раз-
бирачи” от наука по форумите – как 
ли се е появил тоя самолет, те ще ви 
кажат, че от науката полза няма, 
защото като си бръкне в джоба 
„разбирачът”, не вижда ползата от 
българския учен. Всъщност в джоба 
на „разбирача” няма нищо, а го ча-
кат и лоши години, защото трябва 
да купува скъпи самолети от други 
държави, които са прибрали нацио-
налните ни учени и инженери да кон-
струират подобни играчки, за да ни 
ги продават скъпо и прескъпо. Тъй е 
то,  защото у нас е пълно с „разби-
рачи”, а истинските учени трябва да 
бягат по чужбина, за да оцелеят. И 
там се реализират прекрасно. 

И не ви пада на главата (в огромното 
мнозинство от случаите). Ама защо 
не ви пада на главата? Каква е тази 
сила, която ви пази главата и покрай 
това осигурява и летенето на самоле-

та? Или пък топката за голф фиг. 10. 
Хем лети, хем се върти и щото се вър-
ти, траекторията и може да е доста 
странна (дори за играча, който я е из-
стрелял, ако този играч все още няма 
опит). 

Фиг. 10. Топка за голф. А виждате ли 
какво странна форма има. А вижда-
те ли какво има на стика? Май някой 
специалист по механика и по механи-
ка на флуидите доста е смятал, за 
да  могат  баровците да се правят 
кефа. 

И се пльосне топката на земята, след 
като е летяла 200 метра и хоп – в дуп-
ката. Е как стават тия работи? На таки-
ва въпроси отговарят един особен тип 
хора, които са специалисти по механи-
ка на флуидите. Някой ще каже – че 
какво толкова – блъскаш уравненията 
в компютъра и ти излизат резултатите 
за теченията и свойствата на флуиди-
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те. Има една народна песен, в която се 
пее – тъй, тъй, тъй, тъй, малка моме …. 
(тоест, ей там малкото и неопитното, 
пак си се изказало неподготвено!). И 
гледа човек резултатите  – пък те греш-
ни. И що-о-о така? Ами защото, в ме-
ханиката на флуидите човек освен да 
владее математиката, трябва да разби-
ра процесите и явленията, за да може 
правилно да постави задачата, която 
иска да реши. Без това нищо не става. 
По точно – човек се пъчи с резултати-
те от някаква компютърна програма и 
се чуди защо истинските специалисти 
не му обръщат внимание. Ами прос-
то е – защото не е специалист по ме-
ханика на флуидите и резултатите му 
са леко казано – съмнителни. Затова 
малко по-горе най напред ви препоръ-
чахме книжката на Тритон, пък после 
всички останали.
 Та, за да си специалист по меха-
ника на флуидите, трябва да знаеш и 
математика и физика и химия, че и с 
мощни компютри трябва да можеш 
да работиш. Туй не е лъжица за всяка 
уста. Затова истинските специалисти 
са малко и се знаят един друг през де-
вет държави та чак в десета.  
 И сега – обратно към флуидите. 
Ние тук няма да се занимаваме да да-
ваме дефиниция какво е туй флуид и 
какво е разликата между флуидите и 

твърдите тела. Понеже статията е по-
пулярна, оставяме това на интуицията 
на читателя. А тя вероятно му казва, 
че флуидите текат, а твърдите тела – 
общо взето не текат. 

Фиг. 11. Текат значи флуидите. И 
смее ли някой да каже след тази по-
казателна картинка, че механиката 
на флуидите нямала практически 
приложения. А ако някой ви каже та-
кова нещо, трябва да сте сигурни в 
диагнозата – последната му нервна 
клетка току що е умряла.

Каква е причината за тази разлика и 
какъв е строежът на флуидите – няма 
да обсъждаме.  Прелитаме над тази 
огромна тема на интелектуално само-
летче, наречено хипотеза за непрекъс-
натост – флуидът е непрекъсната сре-
да и си тече. Това ни спасява в доста от 
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случаите от разсъждения за молекули 
и атоми, въпреки, че на това микро 
ниво се намират и интересни свой-
ства на флуидите. Но не можем да ви 
кажем за всичко в една малка статия. 
Елате докторанти при нас и ще научи-
те много, много неща за флуидите. 
 Текат значи флуидите. И като те-
кат – транспортират – фиг. 12. 

Фиг. 12. Е, че какво могат да транс-
портират флуидите? Като гледате 
това теченийце на фона на дървен-
цата, май въпросът е какво не може 
да транспортират флуидните те-
чения. И самолет да падне там и него 
ще го помъкне да го транспортира 
това течение.
 
Транспортират вещество и енергия. И 
още – флуидите имат повърхности. И 
на тези повърхности могат да се случ-
ват интересни неща, породени от по-

върхностното напрежение. Какво пък 
беше това повърхностно напрежение? 
- ще попитате. Е, нали сте виждали, 
а може и да сте правили самите вие)  
балончета с помощта на малко препа-
рат за миене на чинии (някога има-
ше такъв на име “Веро”). Основата на 
съществуването на тези балончета е 
повърхностното напрежение. Има и 
други интересни ефекти, но да не се 
отплесваме.

Фиг. 12.  Сапунени мехурчета. На по-
върхността на това мехурче се виж-
да дори нещо като циклон.  

4. Кинематика и закони за запаз-
ване
 Флуидите могат да се движат. А 
могат и да не се движат. Когато се дви-
жат, говорим за кинематика на флуи-
дите. А когато не се движат, говорим 
за статика на флуидите. Че какво му 
е толкова интересното на флуид, дето 
не се движи? - ще попитате.
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Фиг. 13 Някои интересни неща в не-
подвижен флуид.

Как какво – има доста интересни неща 
– фиг. 13. Има и  налягане. И колкото 
по-дълбоко се спускате в такъв флуид 
(може да намерите подходящи участъ-
ци в морето например), толкова по-го-
лямо е налягането. И в дълбините на-
лягането е толкова голямо, че може да 
ви сплеска.  

Фиг. 14. Вряща вода.

И още нещо интересно има в непод-
вижните флуиди. На различна дъл-
бочина в тях температурата може да е 
различна. На повърхността (огрявана 
от слънцето) обикновено е по-топло. 
Казваме обикновено, защото пък по-
край дъното може да има източник на 
топлина, който да нагрява съответни-
те водни пластове и те да са по-топли 
от повърхнините водни пластове. А 
още по-интересно става, когато вслед-
ствие на нагряването флуидът почне 
да се движи. Че какво му е интересно-
то, ще кажете.
 Погледнете фиг. 14. Виждате ли 
какви интересни явления се случват 
във врящата вода?  Мехурчета се из-
дигат и издигайки се, променят раз-
мера си. На повърхността има вълни, 
а в целия слой вода се установява да 
живее нещо, наречено турбулентност. 
И още интересни неща могат да се слу-
чат. Например като греете вино или 
ракия е много важното да знаете кога 
точно да махате съда с виното или ра-
кията от горещата печка. А знаете ли? 
Не – карайте на интуиция. А то си има 
строга теория, основана на свойствата 
на флуидите. И строяща се чрез векто-
ри, тензори, дивергенции, ротации и 
градиенти. Подпуши ли ви съзнание-
то? Нали помните още, че механиката 
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на флуидите е доста свързана с мате-
матиката.  Без математика не става, 
док – както би казал заекът Бъни. Но 
хайде да пропуснем математиката, до-
колкото е възможно и да караме ната-
тък без нея. 
 А нататък идва кинематиката на 
флуидите. Ще кажете, какво пък тол-
коз – движи се флуидът. Тъй де, дви-
жи се, ама има два  начина на описа-
ние на това движение – по Ойлер и по 
Лагранж.  

Фиг. 15. Леонард Ойлер (1707-1783).

Описанието на движението на Ойлер 
е по-просто математически – инте-
ресува ни какво става в дадена точка 
от флуида – седим си там и флуидът 
си тече покрай нас. Повечето хора си 
умират с убеждението, че това е то оп-
исанието на движението на флуида и 
друго няма. Има, има-аааа! Предста-
вяме си, че като барон Мюнхаузен сме 
яхнали една въображаема флуидна 
частица (вместо гюлле) и се носим за-
едно с нея. Демек координата ни за-
почва да зависи от времето и уравне-
нията за движение на флуиди стават 
много сложни. Сложни, сложни, ама 
има ситуации, в които описанието на 
движението на флуида по Лагранж е 
за предпочитане. Например, когато 
във флуида има примесени частици и 
той ги разнася насам – натам, течейки. 
 Друго интересно нещо е, че ако 
се загледате в някое поточе и рекичка 
и гледате внимателно и не ви се спи, 
ще забележите едни малки вихърче-
та. Нещо там кара част от водата (или 
по-общо казано част от флуида) да се 
върти. Видите ли вихърче, веднага се 
сещайте за сложната дума турбулент-
ност – фиг. 16. В повечето случаи точ-
но турбулентност във флуида наблю-
давате. 
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Фиг. 16. Ето така изглежда тур-
булентността. За да съществува, 
този звяр трябва непрекъснато да 
консумера енергия. Спрете ли кот-
лона – и зверът изчезва!

Та нали се сещате, че като пътувате в 
самолет и ви се каже, че минавате през 
област със силна турбуленция, минава 
през нещо такова като онова малкото 
вихърче в поточето. Нещо такова, ама 
доста по-голямо. Което може доста да 
ви раздруса. Затова – затягайте кола-
ните дами и господа – тъй ще ви каже 
пилотът.  Пък ако ни позволите тук да 
направим едно весело отклонение, ще 
кажем следното. То, като дойде поред-
ният “мъдър икономически гуру” и ни 
натика в поредната икономическа тур-
буленция, пак така казва - “коланите 
трябва да се затягат дами и господа”.  
А вие му кажете - “толкоз ти е значи 
икономическия акъл, че в безбрежно-
то пространство на икономическите 
възможности ни прекарваш баш през 

зоната на икономическите вихри, нес-
табилност и турбулентност”. И го вър-
нете там, откъдето са ви го пратили, по 
възможност културно (т.е. без да спо-
менавате негови роднини от женски 
пол и без да използвате съветнически-
те функции на бейзболната бухалка). 
 Та да се върнем обратно към ме-
ханиката на флуидите. И като се вър-
нем, стигаме до законите за запазване-
то. Някои зевзеци казват, че нищо не 
се губи на този свят, а само преминава 
от едни джобове в други. Парите имат 
наум те, а в света на парите има едно 
интересно нещо, наречено финансови 
потоци. Досущ като флуидни потоци – 
фиг. 17. 

Фиг. 17. Флуиден поток.

Не се чудете – доста хора от аналитич-
ните отдели на големите банки имат 
докторати по механика на флуидите. 
Теченето на флуида и теченето на па-
рите имат доста повече общи неща, от-
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колкото можете да си представите. 
 Най-напред, нека имаме един 
флуид, които си тече (по някаква тръ-
ба например) и по тръбата няма дупки, 
та да изтича флуида кой знае накъде. 
Тогава колкото флуид влезе в тръба-
та, толкова и ще излезе. Иначе казано, 
масата на флуида се запазва. Същото е 
и с потоците на парите. Те си текат по 
утвърдените канали и колкото влизат, 
толкова и излизат (ама в нашенските 
условия все се намира някой да откло-
нява пара към джЕба си, та законът за 
запазване на масата пари се наруша-
ва).
 Във флуидите се запазват и дру-
ги неща. Има едно нещо, наречено 
импулс (произведението от масата и 
скоростта). И то се запазва, ако вър-
ху флуида не действат сили. Ами ако 
действат? Тогава те предизвикват про-
мяна на импулса. Това може и да ви 
мъждука в главата като втори закон на 
Нютон в механиката, а в механиката 
на флуидите, в доста случаи промяна-
та на импулса се описва от страшното 
уравнение на Навие-Стокс (може да 
си го представите като двуглава ламя 
с глава  Навие и глава Скокс, която е 
готова да схруска всеки начинаещ в 
математическата механика на флуи-
дите).

Фиг. 18. Клод-Луи Навие (1785-1836) 
(вляво) и Джордж Гейбриъл Стокс 
(1819 – 1903) (вдясно).

А пък силите в механиката на флуиди-
те могат да са най-различни. Могат да 
са обемни – сили, действащи в обема 
на флуида. Или пък може да са повърх-
нинни – сили действащи на повърх-
ността на флуида. Ще си помислите, 
че по-лесно ще се оправите с повърх-
нинните сили, отколкото с обемните. 
Ами, ами – точно обратното е – най-
големите математически главоболия в 
механиката на флуидите се създават с 
участието на повърхнинните сили. 
 Друго нещо, което би могло да се 
запазва във флуидите е енергията. Ама 
защо не кажете механичната енергия 
бе автори? - ще попита някой възмуте-
но. Не смеем – щото ако флуида е вис-
козен (флуидите имат туй интересно 
свойство – вискозност и медът напри-
мер е по-вискозен от водата) има едно 
явление, наречено вискозна дисипа-
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ция на енергия и това явление (този 
негодяй) трансформира механичната 
енергия в топлинна. 

Фиг. 19. Силно вискозните флуиди те-
кат по особен начин. Има нещо, кое-
то много им пречи да текат и това е 
голямата вискозна дисипация.

Иначе казано, стреми се да спре тече-
нието на флуида. Нали си го предста-
вяте интуитивно – медът тече доста 
по-трудно от водата. И когато виско-
зитетът стане много голям, флуидът 
може и да спре да тече. Ама това ника-
къв флуид вече не е – то е твърдо тяло! 
- ще се възмутите вие. Тъй де, тъй де! 
 Та значи, щем – не щем, като 
изучаваме движението на флуидите, 
трябва да ни интересува не само меха-
ничната енергия, ами и топлинната.  И 
тъй, лека – полека покрай механиката 
на флуидите почнала да се развива и 
термодинамиката. А пък понеже урав-
ненията, които описвали движението 

на флуида с отчитане и на топлинни-
те процеси били доста сложни, се на-
мерил един умен човек на име Буси-
неск –фиг. 20, които предложил една 
по-проста приближена форма на тези 
уравнения, която върши работа в мно-
го практически случаи. 

Фиг. 20. Жозеф Бусинеск (1848-1929).

Тази форма се основава на едно хи-
тро предположение, което се нарича 
апроксимация на Бусинеск (като про-
четете няколко книги по механика на 
флуидите, по-дебели от тухли, ще уз-
наете, че някои хора наричат същото 
хитро предположение апроксимация 
на Обербек – Бусинеск или пък още 
апроксимациа на Ор-Обербек-Буси-
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неск).
 И накрая, нека да кажем още 
нещо. Много важни за теченето на 
флуидите са условията по границите 
на флуида. Те силно влияят върху те-
ченето на флуида особено в области-
те близки до границите. Там се фор-
мират едни особени слоеве, наречени 
гранични слове, където става прехода 
между това, което е на границата на 
флуида и вътрешността на флуида. 
За тези слоеве ще пишем във втората 
част на нашия разказ.

5. Вихрите и неротационно дви-
жение на флуида
 Вихрите и свързаното с тях вър-
теливо движение на части от флуида 
е привличало отдавна влиянието на 
хората, които са наблюдавали тези 
вихри в потоците и реките. Вихрите 
привличат и вниманието на учените 
и стават много интересни за изслед-

ване, когато се оказва, че са свързани 
с възможността за летене на птици и 
машини.

Фиг.21. Флуиден вихър.

  Има два вида вихри във флуиди-
те в зависимост от това, дали се наблю-
дава или не се наблюдава деформация 
в областта от флуида, която се върти. 
Ако не се наблюдава деформация, флу-
идът се върти като твърдо тяло. Този 
вид въртене така и се нарича – твър-
дотелно въртене на флуида. При дру-

БГ Наука може да се използва като учебно помагало по история, физика, би-
ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за 
възприемане начин. 

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 

достъп до него.
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гия вид въртене имаме деформация на 
областта на въртене на флуида. Таки-
ва вихри се наричат неротационни и 
един начин да се получат е да се върти 
цилиндър в течение на вискозен флу-
ид.  Съществува специално уравнение, 
които описва завихреността във флу-
ида и за характеристика на тази зави-
хреност е измислен специален опера-
тор в математиката, наречен ротация 
(тези от вас, които са имали работа с 
него, вероятно доста са се чудили, от-
къде идва този странен оператор. Е, от 
механиката на флуидите идва и фор-
мата му е странна, защото трябва да е 
такава, за да може да описва завихре-
ността във флуидите). 
 Интересно за вихрите е, че те мо-
гат да взаимодействат – фиг.21 и вза-
имодействието им е много по-много-
образно от взаимодействието между 
твърди дела, които общо взето се от-
блъскват, а не се сливат или не преми-
нават едни през други. 

Фиг. 22. Взаимодействащи си вихри 
при изригване на вулкан. Вихрите 
растат, минават едни през други и 
т.н. И понеже и тук става дума за 
много енергия, на картинката пак 
виждате чудовището, наречено тур-
булентност.

Вихрите във флуидите могат да се сли-
ват – големите вихри могат да поглъ-
щат по-малки и в допълнение вихрите 
могат да минават едни през други.
 Завихряне на флуида се наблю-
дава много често при обтичане на тела 
с различна форма (като например об-

БГ Наука организира научна конференция по повод 50-ти брой на сп. „Бъл-
гарска Наука“

БГ Наука  продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 го-
дишнината от Балканската война. 

www.1912.nauka.bg 

МЕХАНИКА



www.nauka.bg           53 

тичане с по-ниска скорост на крила 
на птици или пък обтичане с по-ви-
сока скорост на крила на самолети). 
При това, ако обтичаният обект има 
подходяща форма (нали сте забеляз-
вали странната форма на крилата на 
птиците или на самолетите. Ако не 
сте забелязвали – загледайте се!) то се 
появявя подемна сила, насочена  пер-
пендикулярно на обтичащия поток. 

Фиг. 23. Завихряне около самолетно 
крило

Това твърдение се нарича теорема на 
Кута – Жуковски (на някои места по 
света му казват само теорема на Жу-
ковски) и тази сила може да повди-
га крилата и свързаните с тях обекти 
– тялото на птицата или корпуса на 
самолета. Така стигаме до важното с 
практическите си приложения явле-
ние, наречено летене. Съвременното 
общество трудно би функционирало 

без многобройните летателни апарати 
и броят на тези апарати в бъдещето ще 
се увеличава. 

6. Гравитационни вълни
 И тъй стигаме до вълните. Кой 
не е виждал вълни в морето или по-
малки вълни в реката или пък мини-
вълнички в по-малки съдове? 

Фиг.24.  Водна вълна.

Фиг. 25. Като знаете, че лайнерчето 
на снимката е горе долу колкото Бъ-
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кингамския дворец, нали си предста-
вяте, какъв е размерът на вълничка-
та, която бодро го плесва по челото? 
Между другото такива вълни са сил-
но нелинейни и за тях се говори по-
долу в текста.

Ама чакайте, ще кажете – ние за гра-
витационни вълни сме чували, че ги 
търсят и не ги намират в астрофизи-
ката, какви са тези гравитационни 
вълни във флуиди?  Ами ето какви са 
тези гравитационни вълни. Вълни по 
принцип се появяват, когато е налице 
някакво смущение, което изтласква 
системата от състояние на равновесие. 
Обикновено има сила или сили, наре-
чени възстановяващи сили, които се 
опитват да върнат системата в равно-
весно състояние. Обаче, повечето сис-
теми имат инерция и достигнала да 
равновесното състояние, системата от-
ново се отклонява от него и отново се 
задейства възстановяващата сила. И 
така, докато енергията на смущението 
не изчерпи по някакъв начин. Е, нека 
системата ни е флуид, а възстановява-
щата сила е гравитацията. И така по-
лучаваме – гравитационни вълни във 
флуиди. И тези гравитационни вълни 
са добре наблюдаеми. 

Фиг 26. Вълни в плитка и дълбока 
вода

При това имаме два вида гравитацион-
ни вълни във флуиди: повърхнинни 
– наблюдават се на повърхността на 
флуида (и всеки от вас ги е виждал) и 
вътрешни (наблюдават се на граница-
та на два флуида с различна плътност 
и тях няма да ги обсъждаме повече 
тук).  Повърхнинните гравитационни 
вълни с малка амплитуда се описват 
от линейно вълново уравнение (де-
бело подчертаваме линейно, защото 
възнамеряваме да повдигнем за вас 
малко завесата, скриваща приказния 
свят на нелинейните водни вълни). 
 Когато вълната се разпростра-
нява из флуида, той се движи по оп-
ределен начин. Ако си представим 
един малък обем флуид (една флуид-
на частица образно казано) в близост 
до повърхността на флуида, където се 
разпространява повърхнинна грави-
тационна вълна, то се оказва, че дви-
жението на тази частичка зависи от 
дълбочината на флуида. Имаме три 
случая. Ако слоя флуид (например 
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водата) е достатъчно дълбок, то дви-
жението на флуидната частичка при 
разпространението на вълната е кръ-
гово. И още, частичките в по-голяма 
дълбочина се движат по окръжности 
с по-малък радиус. Това са вълните в 
дълбока вода. Ако дълбочината запо-
чне да намалява, движението на флу-
идната частичка при разпростране-
ние на вълната става елипсоидно. Ако 
елипсата не е много сплескана, гово-
рим за вълни във флуид с междинна 
дълбочина. При тези вълни флуидни-
те частички в дълбочина се движат пак 
по сплескани елипси, но по-малки от 
елипсите, по които се движат частич-
ките на повърхността. Ако елипсата 
стане много сплескана и частичките и 
близо до повърхността и в дълбочина 
се движат по елипси горе долу с един и 

същ размер, тогава говорим за вълни в 
плитък флуид (вероятно сте чували за 
вълните в плитка вода).

Фиг. 27. Плитка вода.

И сега дяволският въпрос – а какво 
става, когато амплитудата на вълните 
стане относително голяма и не можем 
да ги разглеждаме като линейни (то-
ест принципът на суперпозицията не 
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важи – вълната, съставена от две въл-
ни е сумата от двете вълни). Я гледай – 
ще кажете, че може ли да наложим две 
вълни и да получим нещо различно от 
сумата им? Може и тук казваме – до-
бре дошли в нелинейния свят, където 
2+2 не е 4 , а нещо различно.  И тога-
ва вълните започват да се описват от 
уравнения с гръмки имена. Вълните в 
плитка вода се описват (в първо приб-
лижение) от уравнението на Кортевег 
– де Фриз, с което ще ви проглушат 
ушите веднага щом започнете да изу-
чавате нелинейни вълни. 

Фиг. 28. Дидерик Кортевег (1848 – 
1941) (вляво) и Густав де Фриз (1866-
1934) (вдясно). 

Защо – ще ви кажем малко по-долу. 
Ами ако вълните са в дълбока вода? Те 
тука става весело – моделното уравне-
ние (ама само в първо приближение) 
се нарича нелинейно уравнение на 

Шрьодингер. Ама чакайте – ще каже-
те – за онуй уравнение на Шрьодингер 
ли става дума от квантовата механика? 
Да, да, за онуй уравнение става дума, 
само че то в квантовата механика е 
много просто – там то си е линейно. 
А при водните вълни (в първо приб-
лижение) трябва да му добавим още 
членове. И става нелинейно. Тъй че 
вълните в дълбока вода са интересно 
нещо. А следващото приближение се 
описва от още по-сложно уравнение, 
наречено уравнение на Дисте. Но хай-
де стига затова, ще кажете - я ни обяс-
нете, защо ще ни проглушават ушите 
с уравнението на Кортевег – де Фриз, 
когато започнем да учим за нелиней-
ните вълни. Причината е проста и се 
нарича солитон. Това е много специ-
ална нелинейна вълна, в която нели-
нейността компенсира дисперсията. 
Нали сте наблюдавали, че повечето 
вълни с течение на времето се разми-
ват и изчезват. Е, това е следствие от 
дисперсията. А по морето сте наблюда-
вали, че върховете на вълните се пенят 
и пропадат – това е следствие на нели-
нейността, която прави точно обратно 
на дисперсията – гледа да събере въл-
ната в по-малка област и да я напра-
ви по-висока. Е, когато нелинейността 
компенсира дисперсията – едното гле-
да да понижи вълната, а другото гле-
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да да я направи по-висока и тези две 
неща се компенсират, се случва вълна 
с камбанообразна форма, която се раз-
пространява без да променя формата. 
А две такива като се блъснат, взаимо-
действат (почти) като частици. Та тези 
вълни – фиг. 29 се наричат солитони. 

Фиг. 29.  Солитон.

И една от най-простите солитонни 
вълни е тази в плитка вода, която се 
описва от уравнението на Кортевег – 
де Фриз. Та затова ще ви проглушат 
ушите. 

7. И стига толкоз засега - заклю-
чение
    Безбрежна е механиката на флуиди-
те. Но трябва да завършим тази част 
от нашия разказ някъде. Нека да бъде 
тук. А в следващата част на разказа ще 
ви запознаем с ламинарните и турбу-

лентните течения на флуидите и още с 
граничните слоеве, неустойчивостите 
и компютърните изчисления в меха-
никата на флуидите. Ще поговорим и 
за теченията на свиваеми флуиди, за 
геофизичната механика на флуидите, 
аеродинамиката и  биофлуидната ме-
ханика. И за други неща. Надяваме се 
да сте станали малко повече оптими-
сти. Защото и в най-големия застой 
действа един страшен закон – всичко 
тече, всичко се променя! Въпросът е – 
накъде се променя. А отговорът на въ-
проса, зависи и от вас.   
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