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1. Числата ни го говорят. Ама как-
во ни говорят числата в механи-
ката на флуидите
	 На	 някои	 хора	 звездите	 им	 го	
говорят.	 Какво	 им	 говорят	 звездите,	
звездите	си	знаят.	А	пък	хората,	дето	
звездите	 им	 го	 говорят,	 го	 говорят	
това	 същото	 на	 други	 хора	 (на	 които	
по	 някаква	 причина	 звездите	 не	 им	
говорят).	И	тези	последните	плащат	и	
пари	 (ако	 звездите	и	на	 тях	им	 гово-
реха,	 щяха	 да	 минат	 безплатно,	 ама	
де	пусти	късмет!).	Тъй	е	 то	в	живота.	
И	в	механиката	на	флуидите	има	едни	
работи,	 наречени	 числа	 на	 този	 или	
онзи,	които	ни	говорят	доста	неща.
	 Но	 преди	 да	 обсъдим	 какви	 ни	
ги	 говорят	 числата	 в	 механиката	 на	
флуидите,	нека	да	кажем	нещо	за	фе-
номена	 динамично	 подобие	 на	 флу-
идните	 течения.	 Но	 за	 какво	 пък	ще	
се	 занимаваме	 с	 нещо,	 наречено	 ди-
намично	подобие?	Ами	най-напред	то	
доста	често	се	среща	в	механиката	на	
флуидите.	После,	като	имаме	няколко	
динамично	подобни	 течения	 е	доста-
тъчно	да	изучим	само	едно	от	тях,	за	
да	 знаем	всичко	 за	 останалите	 (тоест	

динамичното	подобие	доста	ни	облек-
чава	 живота).	 И	 накрая,	 динамично-
то	 подобие	 е	 тясно	 свързано	 с	 онези	
числа	с	гръмки	имена,	които	ни	гово-
рят	туй	онуй.		А	пък	грубо	казано,	две	
течения	 с	 една	 и	 съща	 геометрия	 са	
динамично	 подобни,	 ако	 съответни-
те	им	числа	с	гръмки	имена	са	едни	и	
същи.	Така,	че	–	внимавайте	с	числата	
с	гръмки	имена	в	механиката	на	флу-
идите.	Те	могат	много	да	ви	облекчат	
живота	(и	да	ви	наговорят	това	онова	
за	съответното	течение).	
	 А	 сега,	 нека	 се	 запознаем	 с	 ня-
колко	от	числата	с	гръмки	имена	и	да	
видим,	 какви	 ни	 ги	 говорят	 те.	 Най-
напред	по	традиция	се	започва	с	чис-
лото	на	Рейнолдс	–	фиг.1.	

Фигура 1. Осбърн Рейнолдс. Ня-
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кога, когато демонстрирал ефек-
тите, свързани с теченията на 
флуидите, разни зевзеци му го-
ворели, че това, с което се зани-
мава, не е наука. Днес числото на 
Рейнолдс го знае всеки в механи-
ката на флуидите. А имената на 
зевзеците отдавна са забравени. 

Защо	пък	с	него?	 -	ще	попитате.	Ами	
защото	течението	тече,	 тоест	има	ня-
каква	 инерция	 и	 като	 тече,	 част	 от	
механичната	енергия	преминава	в	то-
плинна	чрез	механизма	на	 вискозна-
та	дисипация.	Отде	се	взема	тя?	Ами,	
за	да	може	да	тече,	флуидът	трябва	да	
се	 деформира,	 а	 той	 се	 съпротивлява	
на	 тази	 деформация	 –	 иначе	 казано	
–	има	вискозитет.	И	колкото	съпроти-
влението	е	по-голямо,	толкова	и	вис-
козитетът	 е	по-голям	и	флуидът	 тече	
по-трудно	 (медът	 има	 по-голям	 вис-
козитет	 от	 водата	 –	 тече	 по-трудно).	
И	при	тази	деформация	се	губи	меха-
нична	 енергия.	 Та	 значи	–	 правим	–	
струваме,	но	щом	флуидът	тече,	има-
ме	инерционни	сили	и	вискозни	сили.	
И	отношението	между	инерционните	
сили	 и	 вискозните	 сили	 се	 характе-
ризира	 с	….	 числото	 на	 Рейнолдс	 (ха	
така!)	 -	фиг.	2.	И	какви	ни	 ги	 говори	
числото	на	Рейнолдс.	Ами	малки	чис-
ла	на	Рейнолдс	–	инерционните	сили	

са	по-слаби	от	вискозните.	Тоест	меха-
ничната	енергия	е	малка	и	вискозната	
дисипация	успешно	я	разсейва.	Демек	
–	 няма	 място	 за	 вихри	 във	 флуида.	
Няма	човек	–	няма	проблем!	(у-упс!).	
Не	това	искахме	да	кажем.	Правилно-
то	 изречение	 е	 –	 няма	 вихри	–	 няма	
турбулентност!	 Та	 малките	 числа	 на	
Рейнолдс	свързани	с	едно	течение	на	
флуид	 ни	 говорят	 такива	 неща:	 туй	
течение	не	ще	да	е	турбулентно!	Ами	
какво	ще	да	е	тогава?	Как	какво	–	ла-
минарно	бе	хора!	Но	за	това	по-долу.	

Фигура 2. Обтичане на цилин-
дър от флуид за различни числа 
на Рейнолдс.  Нали запомнихте 
– има динамично подобие. То-
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ест (ако течението е с достатъч-
но голям размер), важно е колко 
е стойността на числото на Рей-
нолдс (а не колко е голям цилин-
дърът).

	 Засилваме	значи	флуида	да	тече.	
Тоест	 увеличаваме	 инерцията	 му,	 а	
пък	 вискозните	 сили	 ги	 държим	 съ-
щите.	С	други	думи	–	расте	си	число-
то	на	Рейнолдс.	Флуида	има	енергия	и	
тя	не	се	много	разсейва	чрез	вискозна	
дисипация.	И	като	му	остава	енергия,	
флуидът	може	да	почне	да	прави	бели	
–	тоест	да	се	завихря.	Аха	–	ще	каже-
те	–	значи	при	увеличаване	на	число-
то	на	Рейнолдс	ламинарното	течение	
може	 да	 премине	 в	 турбулентно.	 Я-
а-а-а	гледай	–	май	и	на	вас	числата	с	
гръмки	имена	почнаха	да	ви	говорят.	
Та	да	не	се	чудите	ако	ви	се	случи	след-
ното	нещо	–	 говорите	 си	 например	 с	
първия	 автор	 за	 флуидни	 течения,	 а	
той	 си	 пие	 кафето	 и	 ви	 пита	 колко	 е	
числото	на	Рейнолдс.	Вече	 знаете,	че	
туй	не	е	случайно.
	 Чакайте	бе	–	ще	кажете.	Ами	то	
на	Земята	има	и	гравитация.	Дали	има	
число,	дето	да	ни	говори	нещо	за	отно-
шението	между	 силите	 на	 инерцията	
и	гравитацията.	Има,	ами	как	да	няма.	
Квадратния	 корен	 на	 туй	 отношение	
се	нарича	число	на	Фруд	–	фиг.	3.	

Фигура 3. Уилиям Фруд. Като по-
лива градинката си с маркуч, по-
гледнете струята. Ако не е много 
силна (тоест да се е разкъсала на 
капки), доста вероятно е, че чис-
лото на Фруд, свързано с вашата 
струя е около 2.  

А	къде	е	важно	числото	на	Фруд?	При	
течения,	 свързани	 с	движения	на	ко-
раби	например.	И	при	поливането	на	
градинката,	 както	 става	 ясно	 от	 над-
писа	на	фиг.	3.
	 Я-а-а-а,	че	ние	може	да	си	нами-
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слим	и	други	такива	числа,	ще	кажете.	
Да	речем,	 във	въздуха	 се	разпростра-
няват	звукови	вълни	и	те	са	свързани	
с	 промяната	 на	 плътността	 на	 възду-
ха.	Тука	няма	ли	някое	число	с	гръмко	
име?	Има	–	как	да	няма.	Отношението	
между	силите	на	инерцията	и	силите	
на	 компресията	 се	 характеризира	 от	
числото	 на	Мах	 –	 фиг.	 4.	 Като	 насъ-
кратите	всичко	при	числото	на	Мах,	в	
числителя	 ви	 остава	 скоростта	 на	 те-
чението,	а	в	знаменателя	–	скоростта	
на	звука.	Значи	число	на	Мах	по-мал-
ко	от	1	–	дозвуково	течение.	Число	на	
Мах	по-голямо	от	1	–	свръхзвуково	те-
чение	на	флуида	–	фиг	5.	Бреееей!	

Фигура 4.	 Ернст Мах. Свитият 
юмрук показва, че е бил нещо по-
вече от кабинетен учен, занима-
ващ се с аеродинамика.

Фигура 5. Този самолет тъкмо 
прехвърля стойността на числото 
на Мах, равна на 1. Какво ли е туй 
бялото около него? Че поинтере-
сувайте се де. То е доста свърза-
но с едно нещо, на което народът 
ни вика: появи се  гръм и трясък 
(ударна ….).

2. Течения на флуидите с гръмки 
имена и гранични слоеве
	 Е,	в	механиката	на	флуидите	има	
не	само	числа	с	гръмки	имена	(и	има	
още	много	–	например,	ха	сте	помисли	
да	намесите	топлинните	процеси,	вед-
нага	се	сблъсквате	с	числата	на	Пран-
тъл	и	Рейли	–	фиг.	5,6).	Обаче	и	някои	
течения	 имат	 гръмки	 имена	 –	 носят	
имената	на	тези,	дето	са	ги	изследвали	
и	описали.	Я-ааа	ни	кажете	някои	те-
чения	с	гръмки	имена	–	може	би	няма	
да	ни	повярвате	вие.	
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Фигура 6. Лудвиг Прантъл. И на 
него му разправяли, че не се за-
нимава с наука и му давали по 10 
минути на конгресите в начало-
то на миналия век. Да, ама днес 
числото на Прантъл го знаят ми-
лиони и едва ли някой се сеща за 
онези, които определяли на кого 
колко минути време да се даде по 
конгресите. 

Фигура 7. Джон Уилиям Струт – 
лорд Рейли. Е, след Рейнолдс, в 
Британската империя механика-
та на флуидите била на голяма 
почит. Затова лордът не е имал 
проблеми с оценката на работата 
му. Между другото, негови учени-
ци са Джей Джей Томсън (оня с 
електрона) и Бозе (същият този, 
дето е известен от статистиката 
на Бозе-Айнщайн).

Лесна	работа.	Гледайте	сега.	Хващаме	
един	флуид	да	тече	между	успоредни	
равнини	–	една	отгоре	и	една	отдолу	
на	флуида.	Най-напред	не	прилагаме	
разлика	в	налягането,	а	караме	флуи-
да	да	тече,	като	долната	равнина	не	се	
движи,	а	мърдаме	горната	равнина.	На	
това	течение	му	се	казва	равнинно	те-
чение	на	Кует.		Добре,	де	–	ще	кажете,	
нека	сега	пък	да	не	движим	нито	една	
от	равнините,	а	да	приложим	разлика	
в	налягането	от	двете	страни	на	флуи-
да.	Как	му	се	вика	на	токвоз	течение?	Е	
името	е	малко	сложно	–	това	течение	
се	казва	течение	но	Поазьоил	–	фиг.	8.	
Ами	ако	същото	нещо	не	е	между	две	
равнини,	ами	е	в	тръба?	Лесна	работа	
–	тръбно	течение	на	Поазьойл!	И	тъй	
нататък	и	тъй	нататък.
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Фигура 8. Жан Леонар Мари По-
азьойл (1797 – 1867).  Този човек 
е виждал Наполеон и е преживял 
революциите от 1830 и 1848 г. И 
е успял да остави името си и в ме-
ханиката на флуидите. 
	 Вместо	 да	 ви	 пълним	 главите	
с	 още	 течения	 с	 гръмки	 имена,	 нека	
да	 ви	 кажем	 за	 още	 едно	 любопитно	
нещо,	свързано	с	флуидите,	а	именно	
как	 те	 се	 нагаждат	 към	 условията	 по	
границите	 им.	 Ами	 нагаждат	 се	 по-
средством	едни	особени	слоеве,	наре-
чени	гранични	слоеве	на	флуида.	Как-
во	е	пък	това?	-	ще	попитате-	фиг.9.

Фигура 9. Пример за граничен 
слой при обтичане на крило на 
самолет. Както се вижда, ско-
ростта на флуида в граничния 
слой нараства от 0 на границата 
с крилото до стойността на ско-
ростта, характерна за флуида да-
леч от крилото.  

	 Значи	хващаме	една	тенджера	с	
вода	и	я	слагаме	на	котлона.	Казано	по	
научному	–	взимаме	един	слой	флуид	
и	почваме	да	го	нагряваме	равномер-
но	отдолу	(видите	ли	как	в	механиката	
на	 флуидите	 фундаменталната	 нау-
ка	е	направо	свързана	с	практиката	–	
ама	толкова	направо,	че	повече	няма	
накъде!).	Та	какво	става	на	дъното	на	
тенджерата?	 (или	 на	 границата	меж-
ду	слоя	флуид	и	околната	среда).		Ако	
температурата	 на	 нагряване	 е	 ниска,	
не	става	кой	знае	какво	–	флуидът	не	
се	движи,	 а	 топлината	 се	предава	от-
долу	нагоре	през	слоя	флуид	чрез	топ-
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лопроводност	 (тоест	 чрез	 хаотично	
движение	 на	 молекулите	 на	 флуида,	
без	да	има	микроскопично	движение	
на	флуида).	Значи	флуида	си	стои	не-
подвижен,	а	молекулите	бъхтят	и	пре-
насят	топлина,	но	ние	това	движение	
него	 виждаме.	 И	 даваме	 газ	 на	 кот-
лона.	 Температурата	 на	 нагряване	 се	
повишава,	но	водата	пак	не	се	движи.	
Още	газ	на	котлона	–	и	по	едно	време	
водата	вече	почва	да	се	движи.	Искате	
ли	го	сега	научно	казано.	Ето	–	когато	
числото	на	Рейли	надмине	определе-
на	 критична	 стойност,	 започва	 кон-
вективно	движение	на	флуида	и	чис-
лото	 на	 Нуселт	 става	 по-голямо	 от	 1	
–	фиг.	10.	

Фигура 10. Движение на флуида 
(топлинна конвекция) в земните 
недра (земната “тенджера”). Дви-
жението е тъй могъщо, че движи 
цели континенти. Елате сега и 
кажете, че в тенджерата във ва-
шата кухня не се случват инте-

ресни неща! И числото на Нуселт 
е много, много по-голямо от 1!

О-па-а!	Още	числа	с	гръмки	имена,	а	
!	 	Но	да	ги	оставим	и	да	помислим	за	
друго.	Там	долу	на	дъното	(което	не	се	
движи),	флуида	трябва	да	се	нагажда	
към	граничните	условия	–	демек	и	той	
да	не	се	движи.	Аха-а-а-а		-	значи	трябва	
да	има	някакъв	слой,	където	скоростта	
на	флуида	 (водата)	бързо	да	скача	от	
0	до	стойностите	вътре	във	флуида.	Е,	
те	този	малък	слой	е	граничният	слой.		
И	колкото	повече	увеличаваме	темпе-
ратурата	(колкото	повече	увеличаваме	
числото	 на	 Рейли)	 толкова	 по-тънък	
става	той.	Ами	за	температурата	няма	
ли	такъв	слой	–	ще	попитате.	Има	–	и	
за	температурата	има!	И	той	е	още	по-
тънък	от	тоя	за	скоростта.	В	тези	гра-
нични	 слоеве	 има	 рязка	 промяна	 на	
съответните	 величини	 и	 става	 какво	
ли	не	(и	това	какво	ли	не	може	да	за-
трудни	и	най-големите	компютри,	ако	
решите	да	го	смятате)
	 Такива	 гранични	 слоеве	 се	 на-
блюдават	на	много	места	във	флуиди-
те.	Например	ние	си	живеем	в	гранич-
ния	слой	на	земната	атмосфера.	Какво	
–	не	знаехте	ли?		Е,	сега	вече	знаете.	И	
нали	виждате	що	за	чудесии	стават	из	
този	граничен	слой.	Вятър	вей,		трева	
люлей,	глас	се	носи	във	нощта	…	и	тъй	
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нататък	и	тъй	нататък	и	както	виждате	
в	тази	песничка	се	описват	все	турбу-
лентни	 явления	 и	 явления,	 свързани	
с	промяна	на	плътността	на	въздуха	–	
фиг.11.		

Фигура 11. Градската среда може 
силно да измени свойствата на 
атмосферния граничен слой, в 
който тази среда се намира. 

И	още	нещо	да	знаете	–	човек	цял	жи-
вот	може	да	посвети	да	се	занимава	с	
изчисляване	 на	 гранични	 слоеве.	 Та	
следващия	път,	като	минавате	покрай	
тенджера	 на	 пуснат	 котлон	 в	 кухня-
та,	поне	си	помислете,	че	там	се	крие	
един	чуден	свят,	описван	от	 страшни	
уравнения,	 наричани	 уравнения	 на	
Бусинеск	и	гарниран	с	числа	с	гръмки	
имена.	И	още	си	мислете,	че	летенето	
на	всякаквите	топки,	че	и	летенето	на	
самолетите	е	тясно	свързано	с	гранич-
ните	слоеве	

3. Изчислителната механика на 
флуидите и неустойчивости
 То	човек	може	да	си	посвети	жи-
вота	 на	 механиката	 на	 флуидите,	 ще	
кажете,	 но	 ако	 реши	 да	 прави	 това,	
трябва	да	разбира	много	и	от	компю-
три,	защото	огромната	част	от	съвре-
менните	 задачи	 за	 решаване	 в	 тази	
област	се	свеждат	до	сложни	системи	
уравнения	 и/или	 до	 сложни	 геоме-
трии,	 свързани	 с	 теченията.	 И	 като	
така,	 почти	 няма	 шанс	 да	 се	 напра-
ви	 нещо	 аналитично	 (пишем	 почти,	
защото	 авторите	 са	 направили	 доста	
неща	аналитично	както	в	теорията	на	
турбулентността,	 така	 и	 при	 описа-
ние	на	нелинейни	вълни).		Но	почне-
те	например	да	описвате	движението	
на	кръв	по	кръвоносни	съдове	(които	
са	еластични	и	могат	да	 си	променят	
размера	на	напречното	сечение	с	про-
мяната	на	налягането	на	потока	кръв)	
и	елате	да	гледате	какво	става.	Думне	
сърцето	веднъж,	тръгне	вълната	от	на-
лягане	 да	 се	 разпространява	 и	 тече-
нието	 става	в	 тръба	 (кръвоносен	 съд)	
с	променлив	радиус.	Иди,	че	го	опис-
вай	аналитично,	особено	в	граничния	
слой	покрай	стените	на	тръбата	–	фиг.	
12.
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Фигура 12. Кръвоносни съдове 
в мозъка. Нали си представяте 
– кръвоснабдява се този мозък, 
кръвоснабдява се…., за да из-
мисли великата фраза - “Чалга 
до дупка, купонът е при нас”. Ах, 
тези милиарди години еволюция 
до какви възвишени трели водят. 
Усещате сарказма, нали. Ако ис-
кате да го усетите напълно, опи-
тайте да изпрограмирате течене-
то на кръв през мозъка. Тогава 
ще ви станат ясни някои неща 
затова, как трябва да използвате 
таз сложна система и как не тряб-
ва да я използвате.  

	 За	 решаване	 на	 такива,	 че	 и	
по-сложни	 задачи	 –	 фиг.13	 се	 е	 раз-
вило	 ново,	 модерно	 направление	 в	
механиката	 на	 флуидите,	 наречено	
изчислителна	динамика	на	флуидите	
(computational	fluid	dynamics).

Фиг. 13. Я се опитайте да програ-
мирате как лети това чудо! Като 
се поблъскате, ще разберете защо 
в Америка ценят добрите бъл-
гарски програмисти. У нас ценят 
цвилещите силиконки. Като се 
замислим, по-скоро някоя май-
муна с пишеща машина ще напи-
ше “Война и мир” отколкото на-
шенска фолк-певица и всичките 
и “спонсори” да програмират об-
тичането на туй самолетче при 
около звукова скорост. 

	 	 Методите	 на	 изчислителната	 дина-
мика	 на	 флуидите	 се	 използват	 все	
по-често.	Има	много	причини	за	това.	
Хайде	да	кажем	 само	 една.	Мощните	
съвременни	 компютри	позволяват	 да	
се	 изчислява	 развитието	 на	флуидни	
течения	 напред	 във	 времето	 и	 то	 по-
бързо,	отколкото	тече	реалното	време.	
Иначе	казано,	хвърляме	задачката	на	
Blue	Gene	 (един	такъв	компютър	има	
вече	и	в	България)	и	след	някое	време	
вече	знаем	какво	ще	стане	един	месец	
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напред.	 Което	 е	 важно,	 например	 за	
пациенти	 с	 проблеми	 със	 стените	 на	
кръвоносните	 съдове.	 За	 тях	 е	 доста	
важно	 ще	 се	 спука	 ли	 кръвоносният	
съд	или	не.	Че	ако	е	в	мозъка	и	вземе	
да	се	спука	–	хайде	няма	да	продължа-
ваме,	но	да	знаете,	че	щяхме	да	напи-
шем	нещо	за	гушването	на	една	китка.	
	 Какви	ли	не	методи	има	за	чис-
лено	решаване	на	моделните	 уравне-
ния	на	задачите	от	механиката	на	флу-
идите.	Я	да	кажем	няколко	–	метод	на	
крайните	разлики,	метод	на	крайните	
елементи	 (много	 популярен	напосле-
дък),	 метод	 на	 Гальоркин	 (разлагане	
по	ортогонални	функции	или	полино-
ми),	който	метод	бе	използван	някога	
от	първия	автор	докато	пишеше	док-
тората	 си	 по	 турбулентна	 топлинна	
конвекция	в	Германия.	И	т.	н.	и	т.	н.	
	 Едно	 от	 многобройните	 и	 инте-
ресни	приложения	на	изчислителната	
механика	на	флуидите	е	свързано	с	не-
устойчивостите	във	флуидите.	Всичко	
тече,	всичко	се	изменя.	А	пък	измене-
нията	в	това,	което	тече,	стават	на	ос-
новата	 на	 неустойчивости	 –	 старото	
състояние	става	неустойчиво	и	се	поя-
вява	ново,	което	е	устойчиво	при	съот-
ветните	променени	условия	на	среда-
та,	където	става	течението.
	 Видовете	 неустойчивости	 в	 ме-
ханиката	на	флуидите	също	са	страш-

но	много	на	брой.	Някои	носят	гръм-
ки	 имена,	 а	 други	 –	 смешни	 имена.	
Човек	може	цял	живот	да	се	занимава	
да	изчислява	кога	едно	течение	става	
нестабилно	и	какво	се	стабилизира	на	
негово	 място.	 Тук	 ще	 споменем	 и	 то	
накратко	(и	то	без	формули)	само	ня-
колко	от	възможните	нестабилности	и	
то	тези,	които	ни	се	нравят	най-много	
на	нас	авторите.	Та	оттук	да	знаете	–	
разните	автори	в	механиката	на	флуи-
дите	обичат	разните	нестабилности.
	 И	 щом	 ще	 споменаваме	 неста-
билностите,	 които	 най-много	 ни	 се	
нравят,	започваме	разбира	се	с	неста-
билността	на	Рейли-Бенар	в	конвекти-
вен	флуид	(а	ако	се	питате	защо	ни	се	
нрави	това,	нали	още	не	сте	забрави-
ли,	че	първият	автор	има	докторат	по	
турбулентна	 топлинна	 конвекция)	 –	
фиг.	14.

Фигура 14. Движение на флуида 
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при конвекция на Рейли-Бенар. 
Имаме равномерно нагряване от-
долу. Червените линии показват 
движението на по-топлите части 
на флуида, а сините линии – дви-
жението на по-студените части 
на флуида. 

	 И	тъй,	връщаме	се	обратно	да	на-
блюдаваме,	какво	става	с	водата	в	тен-
джерата,	 като	 я	 сложим	 тенджерата	
на	 котлона	и	 започнем	да	 я	нагрява-
ме	равномерно	отдолу.		Отначало	ста-
билно	е	състоянието,	в	което	флуидът	
не	 се	 движи,	 а	 топлината	 се	 предава	
чрез	топлопроводност	през	слоя	флу-
ид.	 	Като	 увеличаваме	 температурата	
обаче,	 долният	 слой	 но	флуида,	 кой-
то	е	по-нагрят	е	с	намалена	плътност	
вследствие	на	нагряването,	а	слоят	от-
към	горната	повърхност	не	 е	 толкова	
нагрят	 и	 плътността	 му	 е	 по-голяма.	
Като	увеличаваме	още	температурата	
(тоест	числото	на	Рейли),	при	някак-
ва	 стойност	 на	 температурата	 (и	 при	
съответната	 стойност	 на	 числото	 на	
Рейли)	 започва	 движение	 на	 флуи-
да.	Иначе	казано,	 състоянието	на	не-
подвижен	флуид	става	неустойчиво	и	
вместо	него	устойчиво	става	друго	със-
тояние,	при	което	флуидът	се	движи.	
Ами	какво	става	ако	увеличим	темпе-
ратурата	още	–	ще	попитате.	Може	би	

и	това	ново	състояние,	свързано	с	дви-
жение	на	флуида	ще	стане	неустойчи-
во?	 Точна	 така	 –	 много	 правилно	 си	
помислихте.	 И	 това	 състояние	 става	
неустойчиво	 и	 се	 стабилизира	 ново	
състояние,	свързано	с	още	по-сложно	
движение	 на	 флуида.	 Защо	 пък	 по-
сложно	–	ще	попитате?	Ами	нали	тем-
пературата	расте.	Расте,	я.	И	като	расте,	
във	флуида	постъпва	повече	топлинна	
енергия,	 нали	 така.	 И	 тая	 топлинна	
енергия	 трябва	 да	 се	 пренася	 отдолу	
нагоре	 все	 по-бързо.	 Значи	 долните	
слоеве	на	флуида	напират	все	по-бър-
зо	 да	 стигнат	 до	 горната	 повърхност.	
Да,	но	трябва	да	се	оправят	с	по-студе-
ните	и	по-тежки	води	отгоре.	И	за	да	
стигнат	по-бързо	горе,	извършват	все	
по-сложни	движения.	Ама	как	така	–	
ще	 попитате.	 Представете	 си,	 че	 ще	
пешеходец	и	трябва	с	някаква	скорост	
да	преминете	през	тълпа	хора.	А	я	сега	
си	представете,	че	някой	ви	е	засилил	
и	трябва	да	минете	през	същата	тълпа	
с	по-голяма	скорост.	И	сега	се	предста-
вете,	че	скоростта	ви	става	още	по-го-
ляма,	ама	и	на	другите	от	тълпата	ско-
ростта	им	е	голяма.	И	в	трите	случая	
траекториите	ви	ще	са	различни.	Така	
е	и	във	флуида.
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Фигура 15. Турбулентна топлин-
на конвекция в слой флуид. Го-
рещият флуид е в  червено, а по-
студеният – в синьо. 

Повишаването	на	температурата	води	
до	поредица	от	неустойчивости	и	на-
края	водата	в	тенджерата	почва	да	ври.	
Установило	се	е	нещо,	което	се	нарича	
турбулентност	–	фиг.	15.	Но	това	не	е	
всичко	–	има	и	още.	Ако	температура-
та	нарастне	още,	водата	почва	да	кипи	
и	да	се	изпарява	и	може	да	се	изпари	
съвсем.	Тоест	течното	състояние	е	ста-
нало	неустойчиво	и	флуидът	е	минал	в	
газообразно	състояние.	Издига	се	този	
газ	в	небето,	охлажда	се	и	вали	дъжд.	
Та	такива	работи.	И	другият	път,	като	
минете	покрай	тенджерата	на	котлона,	
позагледайте	се.	Там	стават	интересни	
процеси.	Подобни	може	 да	 наблюда-
вате	и	в	обществото	и	в	икономиката.	
Но	това	е	тема	за	друга	статия.	
	 Дали	 забелязахте,	 че	 дотук	 ви	
описвахме	 само	 един	 вид	 неустойчи-
вост.	А	в	механиката	на	флуидите	има	

много,	много	такива	и	някои	от	тях	са	с	
гръмки	имена.	А,	кажете	ни	някоя	неу-
стойчивост	с	гръмко	име	де	–	ще	се	за-
интересувате.	Ами	представете	си	два	
хоризонтални	потока	от	течност,	кои-
то	имат	обща	граница	и	различна	ско-
рост.	Долният	е	с	по-малка	плътност,	а	
горният	–	с	по-голяма	плътност.	Инту-
ицията	ви	подсказва,	че	 състоянието,	
при	което	тези	два	потока	са	разделе-
ни,		не	може	да	съществува	дълго	вре-
ме.	Така	е	–	не	може.	То	се	дестабили-
зира	и	се	стабилизира	нова	състояние,	
при	което	 границата	между	потоците	
вече	не	е	права	линия,	а	започва	да	се	
нагъва.	Тази	неустойчивост	се	нарича	
неустойчивост	на	Келвин-Хелмхолмц.	
Ами	къде	да	я	видим	–	ще	попитате.	В	
небето,	в	небето	я	има	–	фиг.	16.	Там	
има	 такива	 хоризонтални	 въздушни	
потоци,	за	които	си	говорим.

Фигура 16. Неустойчивост на 
Келвин-Хелмхолц. Вижда се на-
гъването на границата между по-
топлия и по-хладния въздушен 
поток. 
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	 Брей,	 ще	 кажете	 –	 то	 било	 ин-
тересно.	Я	ни	кажете	още	такива	неу-
стойчивости.	Е-е-е-е,	стига	де.	Вземете	
и	се	потрудете	сами.	В	първата	част	на	
тази	 статия	 буха	 споменати	 няколко	
книжки.	Вземете	 	 една	от	 тях	и	чете-
те.	Ще	научите	за	десетки	видове	не-
устойчивости.	И	покрай	тях	вероятно	
ще	 почне	 да	 ви	 се	 мярка	 една	 дума.	
Хаос,	хаос,	ха-а-а-ос.	ХАОС.	Та	хаосът	
е	тясно	свързан	с	механиката	на	флуи-
дите.	Брей,	ще	кажете	–	че	как	е	свър-
зан.	Ами	да	кажем	само:	движение	на	
въздушните	 маси	 -	 	 метеорология	 –	
метеорологът	 Лоренц	 –	 аттракторът	
на	Лоренц	фиг.	17.	

Фигура 17. Прочутият аттрактор 
на Лоренц. Както виждате, хаос 

може да се реализира и с елек-
тронни средства.

И	ей	как	в	началото	на	предното	изре-
чение	бе	флуидът,	пък	в	края	му	стиг-
нахме	до	 хаоса.	А	 като	 се	позачетете,	
може	и	да	ви	стане	интересно.	И	да	се	
запитате:	 а	 има	 ли	 хаос	 в	 общество-
то?	И	като	погледнете	какво	става	из	
татковината	 –	 веднага	 ще	 си	 отгово-
рите	 на	 въпроса.	 Е-е-е	 -	ще	 каже	 ня-
кой,	драги	ми	автори,	хаосът	е	твърде	
подреден,	за	да	опише	състоянието	на	
нещата	в	татковината.	Отличен	6	–	за	
този	дето	ще	каже	това.	Защото	той	ще	
да	се	е	сетил,	че	в	механиката	на	флу-
идите,	а	и	на	други	места	има	състоя-
ния,	доста	по-неорганизирани	от	това,	
което	се	нарича	хаос.	Така	ли?	-	че	я	ни	
кажете	едно	такова	състояние?	Лесна	
работа,	драги	читатели,	лесна	работа.	
Веднага	казваме	едно	състояние,	мно-
го	по-неорганизирано	от	хаоса	–	тур-
булентност.	

4. Турбулентността
	 И	къде	да	я	гледаме	тази	турбу-
лентност	–	ще	попитате.	Тук	ние,	хо-
рата,	 занимаващи	 се	 с	 механика	 на	
флуидите,	 сме	 в	 много	 привилигеро-
вано	положение	–	винаги	може	да	ви	
кажем	 къде	 да	 гледате,	 за	 да	 видите	
нещо,	 свързано	 с	 флуидите.	 По	 този	

МЕХАНИКА



www.nauka.bg           45 

параграф	могат	да	ни	съперничат	само	
астрономите,	но	и	те		за	да	ви	покажат	
нещо,	трябва	да	ви	закарат	до	мощен	
телескоп	 или	 да	 ви	 покажат	 снимки,	
получени	 с	помощта	на	 такъв	мощен	
уред.	А	на	нас	такъв	уред	не	ни	трябва.	
Искате	да	видите	турбулентност	–	по-
гледнете	 Слънцето	 де	 (ако	 смеете)	 –	
фиг.	18.	

Фигура 18. Прояви на турбулент-
ността на Слънцето. Както се каз-
ва, ври, кипи, бълбука и още как-
во ли не прави.

Ако	искате	да	си	запазите	очите,	гле-
дайте	врящата	вода	в	тенджерата	или	
ако	ви	мързи	да	пускате	котлона	и	да	
топлите	 вода	 и	 да	 я	 чакате	 да	 заври,	
просто	пуснете	чешмата.	Върти-и-ите	
крана	и	 усилвате	 струята	 (увеличава-
те	числото	на	Рейнолдс,	ако	трябва	да	
го	 кажем	 на	 научен	 език).	 И	 гледате	
как	състоянията	на	струята	стават	не-
устойчивости.	 След	няколко	неустой-

чивости,	 когато	 струята	 стане	 доста-
тъчно	мощна,	идва	и	турбулентността.	
Ако	увеличите	още	струята,	ще	видите,	
че	и	турбулентносттта	не	остава	една	и	
съща	–	струята	се	променя,	нали?		

Фигура 19. Струйна турбулент-
ност (от фонтанче).

	 Често	 са	 ни	 питали	 как	 човек	
може	да	си	представи	турбулентност-
та.	На	този	въпрос	едва	ли	може	да	се	
отговори	с	1-2	изречения.	Но	същест-
вуват	представи	за	това	какво	става	в	
турбулентността	от	енергетична	глед-
на	точка.	Турбулентността	може	да	съ-
ществува	само	ако	във	флуида	непре-
къснато	се	вкарва	енергия	и	то	толкова	
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много,	 че	 да	 започнат	 да	 се	 форми-
рат	 по-големи	 и	 по-малки	 структури	
(представете	си	ги	като	по-големи	или	
по-малки	 вихърчета	 във	 флуида)	 –	
фиг.	20.	

Фиг. 20. Енергийната каскада 
при турбулентността и човекът, 
който я е описал. Между другото, 
седейки в окопите по време на 
Първата световна война, Ричард-
сън създава и една интересна те-
ория за войните. 

Тези	 структури	могат	да	 се	наслагват	
една	върху	друга	и	да	взаимодействат	
една	с	друга.	Част	от	енергията,	която	
се	вкарва	във	флуида	отначало	се	аб-

сорбира	от	най-големите	от	тези	струк-
тури,	 чиито	 размер	 е	 от	 порядъка	 на	
системата,	 в	 която	 наблюдаваме	 тур-
булентността.	 След	 това	 тръгва	 един	
процес	на	предаване	на	 тази	 енергия	
от	 големите	 към	 малките	 структури.	
Този	 процес	 се	 нарича	 каскада	 и	 в	
края	му	енергията	попада	в	най-мал-
ките	структури,	чиито	размер	е	от	по-
рядъка	 на	 100	 микрона.	 Енергията	
изтича	и	от	тези	най-малки	структури	
и	от	механична	се	превръща	в	топлин-
на.	 Така	 турбулентността	 разхищава	
(дисипира)	енергия.	Врътнем	ли	енер-
гийното	кранче,	притокът	на	енергия	
се	 прекратява,	 енергийната	 каскада	
спира	и	турбулентността	изчезва.		

5. Две приложения на механика-
та на флуидите: геофизична ме-
ханика на флуидите и аеродина-
мика.

	 Я	пак	да	повторим	–	всичко	тече.	
Ама	къде	тече	в	геофизиката	–	ще	по-
питате.	Е,	то	там,	къде	не	тече	–	в	ат-
мосферата	и	в	океаните,	че	и	под	зем-
ната	кора	текат	потоци	от	лава	и	скали,	
които	движат	континентите.	И	какви	
са	особеностите	на	теченията,	напри-
мер	 в	 атмосферата?	 Има	 две	 важни	
такива.	Едното	 е,	 че	 земята	 се	 върти.	
Е,	че	какво	от	това?	Ами,	общо	взето,	
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ротацията	потиска	турбулентността	и	
стабилизира	структурите	в	съответния	
флуид.	

Фигура 21. Голямото червено 
петно на Юпитер. Нали знаете, 
че този вихър по размер е доста 
по-голям от Земята?

Я	ни	дайте	пример	–	ще	кажете.	Вед-
нага,	 веднага	 –	 нали	 се	 разбрахме,	
че	 за	разлика	от	други	науки	в	меха-
никата	на	флуидите	 веднага	 се	 вадят	
примери,	 които	око	може	да	 види	и/
или	ръка	може	да	пипне.	И	примерът	
е	Голямото	червено	петно	на	Юпитер	
–	фиг.	 21.	 Съществува	 си	петното	 ба-
рем	400	години	вече.	И	защо	е	тъй	ста-
билно	в	един	флуид	с	огромно	число	
на	 Рейнолдс,	 какъвто	 е	 атмосферата	

на	Юпитер?	 	Какво	беше	там	–	енер-
гията	 от	 големите	 структури	 отдавна	
трябваше	да	е	преминала	в	по-малки	
структури	и	петното	да	го	няма	в	тази	
силно	турбулентна	атмосфера!	Да,	ама	
не!	Бързото	въртене	на	Юпитер	стаби-
лизира	 големите	 структури	 (ей	 ви	 го	
сега	 и	 научно	 обяснено	 –	 ротацията	
повишава	 стойността	 на	 критичното	
число	на	Рейнолдс,	при	което	възник-
ва	турбулентността).		И	петното	си	съ-
ществу-у-у-в-а-а-а.	Та	така.	
	 Втората	 особеност	 на	 атмосфе-
рата	е	вертикалната	и	стратификация	
по	 плътност.	 Казано	 по	 народному	 –	
плътността	на	атмосферата	 се	мени	с	
височината.	По-лесно	се	диша	на	бре-
га	на	Тихия	океан	отколкото	нейде	ви-
соко	из	Андите.	
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Фигура 22. Какво ли не се случ-
ва из атмосферата. Също толко-
ва интересни неща се случват и в 
океаните. 

Освен	 всичко	 друго	 и	 температурата	
се	изменя	по	интересен	начин	в	атмос-
ферата.	На	повърхността	на	Земята	е	
да	речем	20	градуса	като	излитаме	от	
София.	Качваме	се	със	самолета	на	10	
километра	височина	и	пилота	съобща-
ва,	че	 температурата	е	 -50	 градуса.	И	
си	мисли	човек,	че	ако	се	качи	още	на	
10	километра,	температурата	ще	е	-80	
градуса	например.	И	пак	не	познахте.	
Там	 температурата	 пак	 си	 е	 към	 -50	
градуса	и	така	си	седи	до	кам	40	кило-
метра	височина.	А	от	40-тия	до	50-тия	
километър	 височина	 температурата	
даже	се	покачва	и	стига	до	към	0	гра-
дуса.	Странно	нали.	Е	какво	му	е	пък	
странното	–	на	тези	височини	озонът	
абсорбира	ултравиолетовата	светлина	
и	там	е	по-топло.	

Фигура 22. В някои държави ме-
ханиката на флуидите е доста 
уважавана. Резултатът го вижда-
те на снимката. Нали ви е ясна 
разликата между това нещице и 
потурите на бай ви Ганя? Всъщ-
ност разликата е ментална. Бай 
ви Ганю няма нужда от наука. За-
туй мине не мине и такива неща 
като това на снимката му сипят 
бомби на главата балканска, та 
дано уври. Но тя не увира. И в до-
пълнение Ганьовците са много 
по нагъсто от на всеки киломе-
тър. Не бъдете като тях.

	 Интересна	 е	 атмосферата,	 ин-
тересни	 са	 океанските	 течения,	 ин-
тересно	е	 теченето	на	магмата.	Но	за	
всичко	няма	място	в	една	малка	попу-
лярна	статия.	Нека	сега	преминем	към	
една	практическо	приложение	на	ме-
ханиката	на	флуидите,	 а	именно	към	
аеродинамиката.	 	Аеродинамиката	 се	
занимава	с	изследване	на	обтичането	
на	 тела	 и	 по-специално	 с	 обтичане-
то	на	такива	тела,	които	са	от	интерес	
за	 процеса	 на	 летенето.	 Гравитаци-
ята	 обикновено	 се	 пренебрегва	 при	
това	обтичане,	а	вискозните	ефекти	се	
предполага,	че	действат	само	в	(тънки-
те)	гранични	слоеве,	намиращи	се	на	
границата	между	флуида	и	обтичано-
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то	тяло.	Числото	с	гръмко	име,	което	
играе	главната	роля	в	аеродинамиката	
е	числото	на	Мах	(което	беше	отноше-
нието	между	скоростта	на	течението	и	
скоростта	на	звука).	При	числа	на	Мах,	
по-малки	 от	 0.3,	 флуидът	 (въздухът)	
може	да	се	разглежда	като	несвиваем.	
При	по-големи	числа	на	Мах,	ефекти-
те,	свързани	с	промяна	на	плътността	
на	въздуха	 трудно	могат	да	 се	прене-
брегнат.	
	 Най-очебийното	 приложение	
на	 аеродинамиката	 е	 при	 обтичане-
то	 на	 крилата	 на	 летателните	 апара-
ти	–	фиг.	 22.	Но	има	и	 други	прило-
жения	 –	 за	 обтичане	 на	 перките	 на	
турбините	 на	 самолетните	 двигатели	
например.	 Мислите	 си	 например,	 че	
изчисляването	на	обтичането	на	кри-
лото	на	самолет	е	фасулска	работа.	Я	
си	 помислете	 пак!	 Съвременните	 са-
молетни	крила	имат	подвижна	части	
–	позагледайте	се,	когато	сте	в	самолет	
и	този	самолет	например	каца	някъде.		
Като	говорим	за	обтичането	на	крило-
то	нека	споменем	Николай	Жуковски,	
който	е	един	от	авторите	на	теорията	
на	 подемната	 сила	 на	 крилото.	 Един	
друг	 автор	на	 тази	 теория	 е	 германе-
ца	 Вилхелм	 Кута.	 Кута,	 Кута,	 Кута	 –	
къде	ли	сме	чували	това	име?	-	ще	се	
запитате.	И	изведнъж	ще	ви	проблес-
не	–	прочутият	метод	на	Рунге-Кута	за	

числено	 интегриране	 на	 обикновени	
диференциални	уравнения!	Да,	така	е	
–	за	същия	този	Кута	става	дума.		Пък	
вече	се	и	сещате,	 защо	му	е	трябвало	
на	Кута	да	се	занимава	с	числено	ин-
тегриране	на	дифиринциални	уравне-
ния.	С	аеродинамиката	се	е	занимавал	
човека,	 а	 в	 механиката	 на	 флуидите	
човек	бързо	стига	до	численото	интег-
риране.	
	 Какво	ли	не	се	случва	при	обти-
чане	на	крила.	Налягането	от	долната	
и	от	горната	страна	на	крилото	може	
да	е	различно.	Течението	на	флуида	е	
различно	 на	 предната	 повърхност	 на	
крилото	 в	 сравнение	 със	 задната	 по-
върхност.	Зад	задния	ръб	на	крилото	
(trailing	 edge)	 могат	 да	 се	 образуват	
едни	хубави	вихри	 (ако	вземете	да	се	
огледате,	то	предният	ръб	на	крилото	
никак	не	прилича	на	ръб,	а	пък	задни-
ят	ръб	може	да	е	доста	остър.	Тая	рабо-
та	никак	не	е	случайна)	–	фиг.	23.

Фигура 23. Вихърът в задния ос-
тър край на крилото.
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		 Едно	 друго	 приложение	 на	 ае-
родинамиката	 е	 при	 платноходите.	
Вие	запитвали	сте	се,	как	така	вятърът	
духа	срещу	вас,	а	вие	правите	някакви	
маневри	с	платното	и	се	движите	сре-
щу	него!!!?	Е,	сега,	ще	кажете	–	ако	вя-
търът	духа	баш	срещу	вас,	няма	да	ста-
не	номера.	Но	 ако	 ъгъла	на	посоката	
на	движение	на	платнохода	и	на	вятъ-
ра	е	докъм	40-на	градуса,	то	платното	
може	да	генерира	достатъчна	сила,	за	
да	задвижи	платнохода.	И	хората	са	го	
правили	с	векове	–	фиг.	24.	

Фигура 24. А-ха, а-ха и ще литне. 
Така, де. И птиците използват 
този номер

Чакайте	–	ще	кажете.	Ами	птиците	не	
го	ли	използват	тоя	същия	номер	за	де	
се	реят	из	небето?	Използват	го,	да	и	
при	това	не	знаят,	че	съществува	нау-
ка,	наречена	аеродинамика.		

6. Кратко заключение
	 Безкрайна	е	механиката	на	флу-
идите.	 И	 има	 още	 много	 хляб	 в	 нея.	
Както	за	теоретични	изследвания,	така	
и	 за	 практически	 приложения.	 Кол-
ко	ще	изкара	човек	без	въздух?	А	без	
вода?	Как	ли	ще	изглеждат	двигатели-
те	 на	 бъдещите	 космически	 кораби?		
Колко	ли	от	енергията	на	бъдещето	ще	
се	произвежда	от	ветровите	турбини?		
Да	не	говорим	за	бъдещите	летателни	
апарати.	 А	 дали	 пък	 да	 не	 споменем	
за	тръбопроводите	и	използването	на	
флуидите	в	рудодобива?	А	циклоните	
в	 атмосферата	 и	 цунамите	 в	 океани-
те?	А	атмосферите	на	други	планети?	
А	по	звездите	какво	става?	Накъдето	и	
да	се	обърнете,	ще	намерите	движещи	
се	флуиди.		 Но	все	някъде	трябва	
да	спрем.	Нека	да	спрем	тук.	Надяваме	
се,	че	ви	показахме	едно	по	интересно	
занимания	от	кълченето	по	чалга	клу-
бове	и		напоителното,	но	затъпително	
пеене	на	съответните	песнички.		Едно	
е	да	си	затъпял	консуматор,	чийто	мо-
зък	 се	 облива	и	 залива	 с	интелектуа-
лен	 лой	 от	 непрекъснатите	 реклами.	
Друго	е	да	си	изследовател.	Така	жи-
вотът	 ти	 не	 преминава	 в	 рупане	 на	
пуканки	 пред	 телевизора,	 а	 се	 зани-
маваш	с	нещо	смислено.	Ще	кажете	–	
ама	днес	на	почит	са	чалгаджийките	и	
селските	бекове	с	БМВ-та	и	Аудита	16-
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та	употреба.	А	разбиранията	на	елит,	
съставен	от	такива	персони	за	науката	
са	ей	такива-	фиг.	25.	

Фигура 25. Абе каква наука, как-
ви 5 лева, бе! Слагаме крилете и 
летим! Що да хвърляме пари за 
научни изследвания!

Пък	обществото	не	цени	изследовате-
лите.	Е,	най-напред	да	отбележим,	че	
развитите	 общества	 ги	 ценят.	 После	
да	 кажем	–	 всичко	 тече.	И	 като	 така	
нашето	общество	ще	изтече	в	мръсния	
канал,	 ако	 продължава	 по	 този	 път.	
А	може	и	да	потече	в	руслото	на	нор-
малното	 развитие.	 За	 целта	 е	 нужда	
бифуркация,	както	казваме	ние	в	ме-
ханиката	на	флуидите.
И	 като	 така,	 нека	 ви	 покажем	 (пак	
нагледно	и	свързано	с	механиката	на	
флуидите	–	фиг.	26)	как	изглеждат	не-
щата	по	света.

Фигура 26. Научно-технологич-
ната система на държава, в която 
елита си е на място, изглежда ей 
така. Нали виждате дре-е-е-бни-
те разлики с мустакатия юнак с 
крилцата на предишната фигу-
ра?

	А	за	да	има	бифуркация,	някой	трябва	
да	се	понапъне.	И	този	някой	сте	и	вие,	
ако	не	искате	по	телевизиите	накопре-
ни	 чалгаджийки	 непрекъснато	 да	 ви	
обясняват	какви	обувчици	са	си	купи-
ли,	докато	народът	мре	от	глад.			И	да	
гледат	да	забременеят	от	поредния	де-
сен	или	ляв	бек,	чийто	тати	е	бизнес-
мен.	Безсмислено	е	–	ще	кажете.	Хай-
де	де	–	Panta	rhei.	И	когато	подемната	
сила	 на	 промените	 стане	 достатъчно	
голяма,	 времето	 на	 чалгаджийките	
и	 бековете	може	 бързо	 да	 свърши.	И	
да	дойде	вашето	време.	На	което	ние	
много	ще	се	радваме.		

Брой 79, Юни 2015


