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Завод “Чавдар” ТВ  камера “Bosch”

За математиката ... 
с любов
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С ôèíàíñîâàтà ïîäкреïà íà Ôîíäàöèÿ “ÅÂÐÈÊÀ”.

Ôîíäàöèÿ "Åâрèкà“ е ôîíäàöèÿ îт 
клàñèчеñкè тèï, îñíîâàíà ïрез 1990 
гîäèíà îт äържàâíè è îбщеñтâеíè îр-
гàíèзàöèè ñ öел:
•ïîäïîмàгàíе íà äàрîâèтè äеöà è 
млàäè хîрà ïрè реàлèзèрàíетî íà 
ïрîектè â îблàñттà íà íàукàтà, тех-
íèкàтà, техíîлîгèèте è уïрàâлеíèетî;

•ïîäкреïà íà млàäèте íîâàтîрè è 
ïреäïрèемàчè;

•рàзïрîñтрàíеíèе íà íàучíè, техíèче-
ñкè è èкîíîмèчеñкè зíàíèÿ;

•ïîäïîмàгàíе íà îбучеíèетî è ñïе-
öèàлèзàöèÿтà, íà межäуíàрîäíîтî ñъ-
труäíèчеñтâî â îблàñттà íà íàукàтà è 
техíèкàтà è äр.

Фондацията осъществява пет програми:
•Тàлàíтè
•Èíôîрмàöèÿ, èзäàíèÿ, èзÿâè è меж-
äуíàрîäíî ñътруäíèчеñтâî;

•Нàучíè èзñлеäâàíèÿ;
•Нàñърчàâàíе íà ñтîïàíñкè èíèöèàтèâè;
•Ðàзâèтèе.

За делови контакти: София 1000,  
бул. "Партиарх Евтимий" 1, тел.: 02 981 
51 81, 02 981 37 99, факс: 02 981 54 83, 
e-mail: office@evrika.org, www.evrika.org

25 ãîäèíèКой създаде Walkman?
Âñèчкè íèе ñме ïрè-

âèкíàлè äà íàрèчàме 
мîбèлíèте àуäèîу-

ñтрîйñтâà, ñíàбäеíè ñъñ 
ñлушàлкè è âъзïрîèзâежäà-
щè зâук îт íîñèтел ñ ïî-
íÿтèÿтà “уîкмеí” (ñ àуäè-
îкàñетà) èлè “äèñкмеí” (ñ 
кîмïàктäèñк). Âъïрекè че 
тîâà ñà ïîíÿтèÿ, ñ кîè-
тî ñме ñâèкíàлè äà бîрà-
âèм, тъй кàтî ñà ñà крàткè 
è ñлеäîâàтелíî уäîбíè зà 
ежеäíеâíà уïîтребà, трÿбâà 
äà íàïрàâèм âàжíî утîчíе-
íèе îтíîñíî ïрîèзхîäà íà 
ïîíÿтèетî “уîкмеí”. Пърâî 
– тîâà íе е íàзâàíèе íà 
ñàмîтî уñтрîйñтâî. Wal-
kman е брàíä, рàзрàбîтеí 
îт кîмïàíèÿтà Sony, кîйтî 
ïîрàäè шèрîкàтà ñè îб-
щеñтâеíà ïîïулÿрíîñт, ñтà-
âà íàзâàíèе íà ïрîäуктà 
(т. íàр. геíерèчíè 
мàркè, кàкâèтî 
ñъщî ñà ñлучàèте 
ñ брàíäîâе кàтî 
Aspirin, Xerox, Ba-
latum è äр.). 
на стр 6
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Работилницата на Рачо Джамбов - 

Една история за мор-
ския бриз и рибарски 

принадлежности... 
Или за какво ни тряб-
ват коефициентите по 

физика Завод “Чавдар”

Измерване на средна 
кинетична енергия 

         на оловото

Материали нужни за изготвянето на уреда: 
 1 ñàчмè – îкîлî 250 брîÿ, ñ äèàметър 4,5mm;
 1 PVC тръбà ñ тàïè â äâàтà крàÿ – ñ äължèíà 1m, äèàметърът е 7 cm;
 1 термîметър – öèôрîâ.

Ето как изглежда уредът: 
Êîлèчеñтâеíî тîïлèííàтà еíергèÿ, кîÿтî 

ïîемà èлè îтäàâà еäíî тÿлî, ñе îïреäелÿ ñ 
кàлîрèметрèчíîтî урàâíеíèе: 

 Q = m.c.(t2-t1), 
къäетî Q е ïреíàñÿíàтà тîïлèííà 

еíергèÿ, m - мàñàтà íà тÿлîтî, c – ñïе-
öèôèчíèÿт тîïлèíеí кàïàöèтет, t1 è t2 - 
темïерàтурè íà тÿлîтî â íàчàлîтî è крàÿ 
íà ïрîöеñà.
Как се променя тази средна кинетична енергия? 

Мîже äà ñе èзïîлзâà техíèкàтà зà уäàрè âърху 
ñàчмèте îт îлîâî, ïрèгîтâеíè â тàïàтà íà тàзè 
PVC тръбà. Сàчмèте ñе ïîñтàâÿт â еäíà îт тàïèте 
íà тръбàтà, термîметърът ñе ïъхà межäу ñàчмèте 
è ñе èзчàкâà îкîлî 1-2 мèíутè, зà äà мîже äà ñе 
èзчèñлè тîчíàтà темïерàтурà. Прè мîÿ екñïерè-
меíт íàчàлíàтà темïерàтурà е îкîлî 24 грàäуñà 
(ïîчтè ñъâïàäà ñъñ ñтàйíàтà темïерàтурà). Зàтâàрÿм тръбàтà ñ тàïàтà. 

Пîäàâàм еíергèÿ íà ñàчмèте, кàтî íàклàíÿм тръбàтà, тàкà че äà ïàäàт 
âñекè ïът ïî äължèíàтà íà тръбàтà (1 метър), тàкà èм ïîäàâàм еíергèÿ, 
кîÿтî е рàâíà íà теглîтî ïî âèñîчèíàтà íà кîÿтî е èзäèгíàтî îлîâîтî. 
Теглîтî îт ñâîÿ ñтрàíà е рàâíî íà мàñàтà ïî земíîтî уñкîреíèе, à âè-
ñîчèíàтà íà кîÿтî е èзäèгíàтî îлîâîтî е 1 метър.

Сегà зàäейñтâàм тîзè мехàíèзъм кàтî èзâършâàм 20 íàклàíÿíèÿ íà 
тръбàтà. Отâàрÿм тàïàтà è èзмерâàм íîâàтà темïерàтурà íà îлîâíèте 
тîïчетà. Êрàйíàтà темïерàтурà е îкîлî 25 грàäуñà. Ще ïреñметíà кîлкî 
е еíергèÿтà, кîÿтî èзïîлзâàх, зà äà ïîâèшà âътрешíàтà еíергèÿ íà îлî-
âîтî. Тÿ е ïîтеíöèàлíàтà еíергèÿ íà îлîâîтî, кîетî ïàäà 20 ïътè îт 1 
метър. Зíàчè èмàм m.g.h.20 => m.10.1.20  тàзè еíергèÿ îбàче е рàâíà 
íà уâелèчеíèетî íà âътрешíàтà еíергèÿ  m.c(pb).(t 2-t1). Êàтî ïрèрàâíÿ 
äâете еíергèè, мàñàтà ñе ñъкрàщàâà 10.1.20 = c(pb).1 

Слеäîâàтелíî е äîñтàтъчíî äà рàзäелÿ 200 íà èзмеíеíèетî íà темïе-
рàтурàтà (1°C) è ще ïîлучà 200 J/kg.°C кàтî ïрèблèзèтелíà ñтîйíîñт зà 
ñïеöèôèчíèÿ тîïлèíеí кàïàöèтет íà îлîâîтî. 

Â äейñтâèтелíîñт зíàем, че тàзè ñтîйíîñт трÿбâà äà е 130 J/kg.°C . 
Зàщî îбàче èзчèñлèх ïî-âèñîкà ñтîйíîñт? Трÿбâà äà ñе ñетèм, че íе 
ñàмî îлîâîтî ñе íàгрÿâà, íî è тàïèте íà тръбàтà. Слеäîâàтелíî еíергè-
ÿтà, кîÿтî ñме èзчèñлèлè, е зàгрÿлà íе ñàмî îлîâîтî, íî è тàïèте. 130 
äжàулà ñà трÿбâàлè зà ïîâèшàâàíе íà âътрешíàтà еíергèÿ íà îлîâîтî, 
еäíà мàлкà чàñт îт èзчèñлеíàтà еíергèÿ е èзïîлзâàíà зà ïрîèзâîäñтâîтî 
íà шумà, à îñтàíàлàтà зà ïîâèшàâàíе íà âътрешíàтà еíергèÿ íà тàïèте.

Изготвен от Мария Пеева
Национален учебен комплекс по култура, 11 клас
Ръководител: Евгения Стойновска

Чрез уреда може 
да бъде измерен спе-
цифичният топлинен 
капацитет на оловото, 
тоест колко енергия ни 
трябва, за да повишим 
температурата на един 
килограм олово с един 
градус. Температурата 
показва средната кине-
тична енергия на ато-
мите, които съставляват 
материала.

Република България има своето 
достойно място в света на произво-
дителите на автомобили, мотоцикле-
ти, велосипеди и друга транспортна 
техника. За много от младите ни съ-
народници тези факти са непозна-
ти. Че българите сме изобретателен 
и талантлив народ можем да съдим 
по изработения още през 1880 г. от 
Гено Арабаджията велосипед с кон-
струкция близка до произвежданите 
по това време в Европа, участвал на 
Пловдивския панаир през 1892 г. Ко-
пие на този велосипед може да бъде 
видяно в експозицията на национал-
ния политехнически музей.

Един от много важните за Бълга-
рия заводи е този в Ботевград, про-
извеждал популярните допреди 20 го-
дини български автобуси “Чавдар”.

Едно от последните попъл-
нения в експозицията на На-
ционалния политехнически му-
зей е немската телевизионна 
камера “Bosch” модел KCU 40, 
произведена през 1969 г. Из-
ползвана е от Българската на-
ционална телевизия за студий-
на работа и за външни снимки 
в състава на подвижните теле-
визионни станции от началото 
на 1970-те до края на 1990-те 
години. Тази камера е участ-

Телевизионната  камера “Bosch”
вала в заснемането на 
много на брой важни и 
ключови събития, случ-
вали се в политическия 
и културен живот на 
България. Последно с 
нея са работили в ком-
плекта на подвижната 
телевизионна станция 
на Телевизионен цен-
тър Варна. Оптичните й 
части са произведени от 
"Schneider-Kreuznach".

В музея: 

äâèгàтелè îт LIAZ, кàктî è уí-
гàрñкè Raba-MAN. Пî âреме íà 
ñïеöèàлèзèрàíîтî межäуíàрîäíî 
èзлîжеíèе íà турèñтèчеñкè àâ-
тîбуñè ïрез ñъщàтà гîäèíà, ïрî-
âеäеíî â Дубрîâíèк, Югîñлàâèÿ, 
“Чàâäàр” 11 М4 ïîлучàâà третà 
íàгрàäà. Същèÿт мîäел ñе зà-
âръщà ñъñ злàтíè меäàлè è ñлеä 
ñâîèте учàñтèÿ íà межäуíàрîä-

През 1924 г. млàäèÿт мàй-
ñтîр-кîлàр Ðàчî Âълкîâ 
Джàмбîâ (1894 – 1983) 

ñъзäàâà ñîбñтâеíà кîлàрî-желе-
зàрñкà рàбîтèлíèöà â Орхàíèе 
(Бîтеâгрàä). Âърху ïреäîñтàâеíî 
шàñè îт Fiat е íàäñтрîеíà è ïър-
âàтà кàрîñерèÿ íà бîтеâгрàäñкèÿ 
мàйñтîр.

През 1947 г. рàбîтèлíèöàтà 
íà Ðàчî Джàмбîâ е íàöèîíàлè-
зèрàíà è ïрîäължàâà äейíîñттà 
ñè ïîä èметî Àâтîкàруñерèйíà 
“Геîргè Дèмèтрîâ”. Нà 1 мàй 
1948 г. е ïрîèзâеäеí ïърâèÿт 
ñлеäâîеíеí àâтîбуñ, бàзèрàí íà 
шàñè Skoda RTO, à ïрез ñеïтем-
âрè 1948 г. еäíà îт кàрîñерèèте 
е ïîкàзàíà íà Плîâäèâñкèÿ мîñ-
треí ïàíàèр. През 1956 г. рàбî-
тèлíèöàтà е íàречеíà “Чàâäàр”.

Слеä 1962 г. äàтèрà ïрîèзâîä-
ñтâîтî íà мàлкè àâтîбуñè, бàзè-
рàíè íà шàñè îт ГÀЗ-51, ïîзíà-
тè ñ èметî “Пèîíер”. Â крàÿ íà 
1966 г. зàïîчâà ïрîектèрàíетî 
íà мîäерíèте àâтîбуñè Чàâäàр 
М80 è М81, бàзèрàíè íà тîâàр-
íî шàñè Skoda, à ñерèйíîтî èм 
ïрîèзâîäñтâî зàïîчâà ïрез 1968 
г. è äîñтèгà äî 400 - 500 брîÿ 
гîäèшíî.

През 1968 г. е îñъщеñтâеíà 
мîäерíèзàöèÿ è ïîäгîтîâкà зà 
ïрîèзâîäñтâîтî íà èзöÿлî íîâà, 
мîäерíà кàрîñерèÿ ïî лèöеíз íà 
Kaesbohrer. През 70-те гîäèíè 
ïрîèзâîäñтâî äîñтèгà 2800 брîÿ, 
чàñт îт гîтîâàтà ïрîäукöèÿ е èз-
íàñÿíà â чужбèíà. През 1977 г. 
е уñâîеíî è ïрîèзâîäñтâîтî íà 
мîäерíèте àâтîбуñè “Чàâäàр” 
11 М4. Мîäелèте 11 ñà ñ чешкè 

ñерèеí мèкрîбуñ тèï 4Х4, мîäер-
íèте грàäñкè àâтîбуñè Â 14-20, 
мèкрîбуñът LC-51, бàзèрàí íà 
шàñè Avia, трîлейбуñè è ñъчлеíе-
íè àâтîбуñè.

През 1984 г. ïî лèöеíз íà 
Steyr-Daimler-Puch зàïîчâà ïрîèз-
âîäñтâîтî íà “Чàâäàр”-130, крàй-
грàäñкè “Чàâäàр”-330 è ñъчлеíеí 
грàäñкè àâтîбуñ “Чàâäàр”-140. 
Нîâèте мîäелè ñà уñâîеíè ïрез 
1988 г. Зàâîä “Чàâäàр” è уíгàр-
ñкèÿ ïрîèзâîäèтел Ikarus ñъзäàâàт 
ñъâмеñтеí ïрîтîтèï íà ñъâреме-
íеí 8-метрîâ àâтîбуñ ñ 30 меñтà. 

През 1993 г. кîмбèíàтът 
ñключâà äîгîâîр ñ гермàíñкàтà 
кîмïàíèÿ MAN зà ñътруäíèчеñт-
âî â рàзâèтèетî, ïрîèзâîäñтâî-
тî è ïрîäàжбèте íà àâтîбуñè 
“Чàâäàр”, â резултàт íà кîетî ñе 
ïîÿâÿâà íîâèÿт ñъчлеíеí грàäñкè 
àâтîбуñ “Чàâäàр”-141. Â íàчàлî-
тî íà 1999 г. ôèíàíñîâîтî ñъñ-
тîÿíèе íà ïреäïрèÿтèетî е тâър-
äе íеñтàбèлíî, кîетî äîâежäà äî 
íегîâàтà лèкâèäàöèÿ ïî-къñíî ñъ-
щàтà гîäèíà.

Елена Иванова, уредник

Автобус Чавдар 11М4

íèте ïàíàèрè â Плîâäèâ è Бър-
íî, Чехîñлîâàкèÿ ïрез 1978 г. 
Още ïрез 1968 г. е ñъзäàäеíà 
Бàзà зà техíèчеñкî рàзâèтèе íà 
àâтîбуñèте (БТÐÀ), къäетî ñà кîí-
ñтруèрàíè мíîжеñтâî ïрîтîтèïè, 
îт кîèтî ïî-къñíî ñà âíеäреíè. 
“Чàâäàр” 5С-1 е ïърâèÿт â ñâетà 
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1клèí=1

 
2. Смÿтà ñе, че îще â äà-

лечíàтà 3000 г. ïр.í.е., äреâ-
íèте егèïтÿíè ñà èмàлè зíàíèÿ 
ïî àрèтметèкà, àлгебрà è геîме-
трèÿ è ñà мîжелè äà èзчèñлÿâàт  
ñ ïрèблèжеíèе ïлîщтà íà кръг. 
Дíеñ зíàем, че S = π.r2

   

3. Â Êèтàйñкàтà мàтемàтèкà, îще îт ХI âек ïр.í.е. 
ñà âключеíè âàжíè ïîíÿтèÿ, ñâързàíè ñ îтрèöàтел-

íèте чèñлà, 
äеñетèчíèте 
äрîбè, àлге-
брàтà è геî-
метрèÿтà. Те 
è з â ъ ш â à л è 

àрèтметèчíè îïерàöèè ñ гîлемè чèñлà, кàтî ñà èз-
ïîлзâàлè ñïîмàгàтелíè 
ñреäñтâà зà ïреñмÿтàíе 

(âъзлè, ñметàчíè äъñкè) ñ 
ïîмîщтà íà уñъâършеñтâà-
íèÿт ïрèбîр зà ïреñмÿтàíе 
(àбàк), íàречеí ñуàí-ïàí. 

За математиката ... с любов
В поредица от публикации ще ви запознаем с историята на най-важната наука – МАТЕМАТИКАТА

I. Какво казват за математиката известни 
учени и мислители?

“Да не влиза тук онзи, който не 
знае геометрия!

íàäïèñ íà âхîäà íà "Àкàäемèÿтà” 
íà âелèкèÿ äреâíîгръöкè мèñлèтел 
Плàтîí (427-347 г. ïр.í.е.).

Думàтà мàтемàтèкà ïрîèзлèзà îт 

ñтàрîгръöкàтà äумà μάθημα (мàте-
мà), кîÿтî îзíàчàâà "íàукà, зíàíèе, 
ïîзíàíèе“. À кàкâî тîчíî âñъщíîñт 
е мàтемàтèкàтà?

Мàтемàтèкàтà е íàукàтà, â кîÿтî ñ ïîмîщтà íà 
тîчíè рàзñъжäеíèÿ, мîжем äà îткрèем ñâîйñтâà è 
зàâèñèмîñтè межäу рàзлèчíè îбектè. 

Â íàчàлîтî íà XX â. â еäèí àмерèкàíñкè уíèâер-
ñèтет âъзíèкâà ñïîр межäу ïреïîäàâàтелèте äàлè íà 
ñтуäеíтèте ïî ôèзèкà трÿбâà äà ñе чете ïîâече мàте-
мàтèкà èлè ïîâече äреâíè езèöè. Тîгàâà учàñтâàщèÿт 
â ñïîрà ôèзèк Уèлÿм Гèбñ (1839 – 1903) уñïîкîèл 
кîлегèте ñè, зàщîтî тîй íе âèжäàл íèкàкâî îñíîâà-
íèе зà ñïîр, тъй кàтî "математиката е също език“.

Още ïрез XVII â. Гàлèлеî Гàлèлей ïèше: "Филосо-
фията е написана в грандиозна книга, която е отво-
рена винаги, за всички и за всекиго – имам предвид 
природата. Но да я разбира може само онзи, който 
се е научил да разбира нейният език и знаците, на 
които тя е написана. А тя е написана на математиче-
ски език, а знаците й са математическите формули.”

Àíглèйñкèÿт мàтемàтèк è лîгèк Бъртрàíä Ðъñел 
(1872 – 1970) кàзâà, че математиката е "предмет, в 
който никога не знаем за какво говорим и дали е 
вярно онова, което казваме”.

Гîлемèÿт ôèзèк Ð. Ôàйíмàí кàзâà: "Математиката 
не е наука в смисъл, че тя не спада към естествените 
науки. Нали мерило за истинност в нея съвсем не е 
опитът. Между другото не всичко онова, което не е 
наука, е непременно нещо лошо. Любовта например 
също не е наука...”

II. История на математиката

Нàй-äреâíèÿт èíñтру-
меíт зà ñмÿтàíе, кîйтî 
ñàмàтà ïрèрîäà е ïреäîñ-
тàâèлà íà рàзïîлîжеíèе 
íà чîâекà е ... íегîâàтà 
ñîбñтâеíà ръкà.

  

1. Шумерèте ñà зàïèñ-
âàлè èíôîрмàöèÿтà âърху 
èзïечеíè глèíеíè ïлîчкè 
è тîзè âèä ïèñàíе íàрè-
чàме клèíîïèñ. Âàâèлîíöè, 
àñèрèйöè, ïерñè зàïîчíàлè 
äà èзïîлзâàт ñъщî клèíîî-
брàзíè зíàöè. 

`
`

От Êèтàй àбàкът бèл ïреíеñеí â Яïîíèÿ ïрез ХV – 
ХVI â. è ñе íàрèчàл ñîрîбàí.

Êèтàйñкèте öèôрè èмàт äâà íàчèíà зà èзîбрàзÿ-
âàíе - еäèíèöèте ñе èзîбрàзÿâàт кàктî âъâ âтîрèÿ 
реä, à äеñетèöèте кàктî â гîрíèÿ è тàкà ñе реäуâàт 
ïîñлеäîâàтелíî зà èзïèñâàíе íà ïî-гîлемè чèñлà.

4. Гръöкàтà мàтемàтèкà, îт VI-VII âек ïр.í.е., блà-
гîäàреíèе 
íà âелèкèте 
мàтемàтèöè 
кàтî Пèтà-
гîр, Åâклèä 
è Àрхèмеä 
èмà гîлÿм 
ïрèíîñ зà рàзâèтèетî íà мàтемà-
тèкàтà. Зà ïърâè äреâíîгръöкèте 
мàтемàтèöè ñ ïîреäèöà îт рàз-

ñъжäеíèÿ ñà îткрèâà-
лè îбщèте ñâîйñтâà 
межäу рàзлèчíèте 
îбектè è техíèте еле-
меíтè, т.е. èзïîлзâà-
лè ñà äîкàзàтелñтâà. 
Тàкà ñе е ïîÿâèлà è 
теîремàтà íà Пèтà-
гîр.

5. Èíäèйñкî-àрàбñкàтà брîйíà ñèñтемà зàïîчâà äà 
ñе рàзâèâà îще ïрез I âек. От àрèтметèкàтà â Èíäèÿ 
ïрîèзхîжäà è äеñетèчíàтà брîйíà ñèñтемà, à öèôрè-
те 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 è 9 èзïîлзâàме è äíеñ. 
Èíäèйñкàтà мàтемàтèкà îкàзâà ñèлíî âлèÿíèе âърху 
рàзâèтèетî íà àрèтметèчíèте зíàíèÿ у àрàбèте. 

Нàïèñàíèÿт ïрез IX â. трàктàт ïî àрèтметèкà 
от Мîхàмеä àл-Хîрезмè ñъäържà èзïîлзâàíе íà äе-
ñетèчíàтà брîйíà ñèñтемà è метîäè зà ñъбèрàíе, 
èзâàжäàíе, умíîжеíèе, äелеíèе, èзâлèчàíе íà кâà-

äрàтеí кîреí. 
Може бè 
íàй - зàбеле -
жèмîтî äî-
ñтèжеíèе зà 
мîäерíèÿ чî-
âек ñà àрàб-
ñкèте чèñлà.

Åтî рàз-
âèтèетî íà 
àрàбñкèте öè-
ôрè ïрез âе-
кîâете

6. Цèâèлèзàöèÿтà íà мàèте äîñтèгíàлà рàзöâет 
îкîлî 250 г. îт í.е. Мàèте èзгрàäèлè ïîâече грàäî-
âе îт егèïтÿíèте, à èмïерèÿтà èм ïрîñъщеñтâуâàлà 
6 ïътè ïî-äългî îт Ðèмñкà-
тà. Те èмàлè âèгеñèмàлíà 
(äâàйñетèчíà) чèñлîâà ñèñ-
темà, à íулàтà èзîбрàзÿ-
âàлè ñъñ зíàк, ïîäîбеí íà 
мèäеíà черуïкà. Те бîрà-
âелè ñ чèñлà îт ïîрÿäъ-
кà íà ñтîтèöè мèлèîíè è 
ïрîâежäàлè èзключèтелíî 
тîчíè àñтрîíîмèчеñкè èз-
ñлеäâàíèÿ, à кàртèте èм, ñ 
íеâъîръжеíî îкî, íà äâè-
жеíèетî íà Луíàтà è ïлà-
íетèте бèлè ïî-тîчíè îт 
âñèчкè, íàïрàâеíè îт äругè-
те öèâèлèзàöèè. 

7. Дреâíèте èíкè ñà 
èзïîлзâàлè кèïу (âъзел) - âръâ-
чèöè, кîèтî ñà èзïîлзâàíè зà 
решàâàíе íà мàтемàтèчеñкè 
зàäàчè è âîäеíе íà îтчет.

8. Пîäîбíî íà гърöèте, 
ñлàâÿíèте ñà èзïîлзâàлè 
букâè, зà äà èзïèñâàт чèñлà.

9. Мàтемàтèкàтà â Åâрîïà 
е ñâързàíà ñ ïîÿâàтà íà äе-
ñетèчíàтà брîйíà ñèñтемà è 
íà àрàбñкèте öèôрè, à мíîгî 

ñреäíîâекîâíè учеíè èмàт ïрèíîñ 
зà íейíîтî рàзâèтèе. През ХVI âек, 
ïî âреме íà Ðеíеñàíñà, мàтемàтèкà-
тà зàïîчâà бързî äà ñе рàзâèâà. Èí-
äуñтрèàлíàтà реâîлюöèÿ ïрез ХVII 
è ХVIII âек èзèñкâà âñе ïî-ñлîжíè 
èзчèñлеíèÿ, тîгàâà ñà èзîбретеíè 
íàй-âàжíèте техíèчеñкè ïîñтèже-
íèÿ, à ïрез ХIХ è ХХ âек мàтемàтè-
кàтà ñтàâà âñе ïî-àбñтрàктíà. Дíеñ, 

блàгîäàреíèе íà íеâерîÿтíàтà èзчèñлèтелíà мîщ íà 
äíешíèте кîмïютрè, ñъâремеííàтà мàтемàтèкà èз-

âършâà "чуäеñà” è íà-
мèрà ïрèлîжеíèе âъâ 
âñÿкà ñôерà íà чîâеш-
кàтà äейíîñт. 

Êàрл Ôрèäрèх Гàуñ 
кàзâà: "Мàтемàтèкàтà 
е крàлèöàтà íà íàукè-
те, à àрèтметèкàтà е 
крàлèöàтà íà мàтемà-
тèкàтà."

на стр. 7суан - пан

  гръцки абак

Цифровата система на 
маите, с помощта на която 
те боравели с числа от пря-
дъка на стотици милиони.
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Кой създаде Walkman?

âà ерàтà íà 
àуäèîкàñетèте è 
ïрез 2010 г. îкîíчàтел-
íî е ïрекрàтеíî ïрîèзâîäñтâîтî 
на Walkman.

Èíтереñíà е îбàче è èñтîрèÿ-
тà, кîÿтî ñе крèе зàä öÿлàтà ñâе-
тîâíà ñлàâà íà тîзè ïрîäукт íà 
Sony. Бурíèÿт уñïех íà Walkman 
е ñъïътñтâàí ñ íÿкîлкî äелà зà 

íàрушàâàíе íà ïàтеíт è äългîгî-
äèшíî èзÿñíÿâàíе íà àâтîрñтâîтî 
íà уñтрîйñтâîтî. Âñèчкî зàïîчâà 
ïрез 1972 г, кîгàтî гермàíеöът 
îт брàзèлñкè ïрîèзхîä Àíäреàñ 
Пàâел (р. 1945 г.) рàзрàбîтâà т. 
íàр. Stereobelt – ïîртàтèâеí кà-
ñетîôîí, ïрèкреïÿí ïîñреäñтâîм 
кîлàí зà кръñтà. Оíîâà, кîетî 
ïреäлàгà Пàâел, ñà ñлушàлкèте. 
Окрèлеí îт àмбèöèÿтà äà ïуñíе 
â ñерèйíî ïрîèзâîäñтâî èзîбре-
теíèетî ñè, â ïîñлеäâàлèте íÿ-
кîлкî гîäèíè тîй âîäè ïрегîâîрè 
с Philips, Yamaha, ITT и Grundig 
äà зàïîчíàт ïрîèзâîäñтâîтî íà 

Stereobelt. È îт äâете кîмïàíèè 
îтхâърлÿт èäеÿтà му ïîä ïреä-
лîг, че íèкîй ïîтребèтел íе бè 
èзлÿзъл íà îбщеñтâеíî мÿñтî ñъñ 
ñлушàлкè. През 1977 г. Пàâел 
ñе îткàзâà îт èäеÿтà ñè, íî âñе 
ïàк решàâà äà ïàтеíтîâà ñâîетî 
èзîбретеíèе – тîчíî äâе гîäèíè 
ïреäè Sony äà ïуñíе Walkman. 

През 1980 г., мàлкî ñлеä ïуñкà-
íетî íà Walkman, Àíäреàñ Пàâел 
зàïîчâà ïрегîâîрè ñ кîмïàíèÿтà 
Sony, íàñтîÿâàйкè, че тîй е àâтî-
рът íà ïрîäуктà è трÿбâà äà му 
бъäàт зàïлàтеíè àâтîрñкèте ïрàâà. 
Прегîâîрèте ïрîäължàâàт äî 1986 

г., кîгàтî îт Sony ñе 
ñъглàñÿâàт äà èзïлàтÿт 
чàñт îт àâтîрñкèте ïрà-
âà зà ïрîäàжбèте еäèí-
ñтâеíî íà терèтîрèÿтà 
íà Гермàíèÿ. Пàâел íе 
е ñъглàñеí è ñ тîâà ре-
шеíèе è зàâежäà äелî 
ïрез 1989 г. Прîöеñът 
ïрîäължàâà ñ гîäèíè. 
Èзîбретàтелÿт гî губè 
ïрез 1996 г. è зàïлàщà 
рàзхîäèте â рàзмер íà 3 
мèлèîíà äîлàрà.

Â крàйíà ñметкà 

ïрез 2004 г.,ñлеä ïîчтè четâърт 
âек äелà è ïрегîâîрè, кîèтî íе 
äîâежäàт äî íèкàкъâ кîíкретеí 
резултàт, Пàâел è Sony подпис-
âàт èзâъíñъäебíî ñïîрàзумеíèе 
ñïîреä кîетî nà èзîбретàтелÿ е 
èзïлàтеíà еäíîкрàтíî ñумàтà îт 
10 мèлèîíà äîлàрà è àâтîрñкè-
те ïрàâà зà íÿкîè îт ïрîèзâеж-
äàíèте тîгàâà мîäелè íà Walk-
man. È îíîâà, кîетî мîже бè 
е íàй-âàжíîтî – âече íе ïърâî-
íàчàлíî ñîчеíèÿт Àкèî Мîрèтà 
, àмè íемñкèÿт èзîбретàтелÿт 
îт брàзèлñкè ïрîèзхîä Àíäреàñ 
Пàâел, е îôèöèàлíî ïрèзíàт зà 
èзîбретàтелÿ íà Walkman!

http://www.digital.bg/
wikipedia.org

от стр. 1
Êàк зàïîчâà ерàтà íà Walk-

man-a? През 1979 г. кîмïàíè-
ÿтà Sony ïуñкà íà ïàзàрà ïîр-
тàтèâíî ïерñîíàлíî уñтрîйñтâî 
зà âъзïрîèзâежäàíе íà зâук 
îт àуäèîкàñетà ñ брàíäà Wal-
kman. Âñъщíîñт, техíîлîгèчíî 
ïîглеäíàтî, ïрîäуктът íÿмà íî-
âîâъâеäеíèÿ. Нîâîтî ïрè íегî 
ñà ñлушàлкèте – íещî, кîетî 

äî ñегà íе е бèлî âключâàíî 
â ïîртàтèâíèте кàñетîôîíè. 
Êàтî èзîбретàтел е ïîñîчеí 
Àкèî Мîрèтà (1921 – 1999  
г.) – îñíîâàтелÿт íà ôèрмà-
тà. Èзключèтелíî бързî ïрî-
äуктът ïечелè ïîïулÿрíîñт 
íàâñÿкъäе ïî ñâетà è ñтàâà 
ñèмâîл íà ïîïулÿрíàтà музè-
кàлíà културà íà 80-те гîäè-
íè. Пîñтеïеííî ñ èзлèзàíетî íà 

Схема на Stereobelt от Андреас Павел

Модел на 
Walkman след 2000 г.

Първият 
модел на 

Walkman от 
1979

мîгàт äà бъäàт âèäеíè èзключèтелíî èíтереñíè îïèтè îт îблàñтè-
те мехàíèкà, електрîñтàтèкà, електрèчеñтâî, термîäèíàмèкà è äр. 
Прîгрàмèте ñà ïîäхîäÿщè кàктî зà груïîâè, тàкà è зà ñемейíè 
èлè èíäèâèäуàлíè ïîñещеíèÿ.

Химия. От îблàñттà íà хèмèÿтà ñе ïреäлàгàт ïрîгрàмèте “Âъ-
ïрîñè íà любîïèткîâöè” (зà äеöà äî 4-тè клàñ) è “Хèмèÿ зà íàчè-
íàещè” (5-тè – 8-мè клàñ).

Текстил. Деöàтà íà âъзрàñт îт 6 äî 14 гîäèíè мîгàт äà ñе 
зàïîзíàÿт è ñъñ зàíàÿтà бàñмàäжèйñтâî, кîйтî ïреäñтàâлÿâà хуäî-
жеñтâеíî ïечàтàíе âърху текñтèл.

Музика. Музеÿт ïреäлàгà è îбрàзîâàтелíà ïрîгрàмà îт îблàñттà 
íà музèкàтà, â кîÿтî äеöà îт 7 äî 13 гîäèíè мîгàт äà íàучàт кà-
къâ е музèкàлíèÿт ñмèñъл íà термèíèте “îглеäàлî” è “рàк”.

Работилница за наука. Â рàбîтèлíèöàтà зà íàукà учàщèте ñе 
íеуñетíî îâлàäÿâàт îñíîâíè ïрèрîäíè зàкîíè, äîкàтî ñàмè ïрàâÿт 
екñïерèмeíтè è èзрàбîтâàт èíтереñíè äейñтâàщè мîäелè. Пîäхî-
äÿщà е зà äеöà îт 4-тè äî 8-мè клàñ.

Пîäрîбíà èíôîрмàöèÿ мîжете íà íàмерèте íà ñтрàíèöàтà íà 
музеÿ www.polytechnicmuseum.org

Образователните програми в 
Националния политехнически 
музей

рàзлèчíèте мîäè-
ôèкàöèè, ñà äîбà-
âеíè ôуíкöèè зà 
ñлушàíе íà рàäèî, 
зà зâукîзàïèñ è äр, 
кàтî ñтремежът е 
Walkman-ът да ста-
âà âñе ïî-мàлък è 
ïî-мàлък, кàтî äîñтè-
гà ïîчтè рàзмерà íà 
àуäèîкàñетà. Åäèí îт 
мîäелèте е Walkman 
Double ñ âъзмîжíîñт 
зà ïрезàïèñ íà àуäè-
îкàñетà. С íàâлèзà-
íетî íà äèгèтàлíèте 
зâукîíîñèтелè мèíà-

За математиката ... с любовот стр. 5
10. Оñíîâíèте àрèтметèчíè 

äейñтâèÿ ñà: ñъбèрàíе, èзâàжäà-
íе, умíîжеíèе è äелеíèе:

Символите за събиране и из-
важдане (+) и (-), които използ-
ваме, са познати от хиляди годи-

ни, но едва в ХVI век, те стават 
математически. (Преди това били 
изписвани с думи, което отнема-
ло много време).

Знакът за равенство (=) е из-
обретен през 1557 от уелският 
математик на име Робърт Рекърд.

III. Цифри и числа
Нèе гè íàрèчàме àрàбñкè, àрàбèте ïък гè íà-

рèчàлè èíäèйñкè...
Âñъщíîñт öèôрèте, кîèтî èзïîлзâàме äíеñ, ñà 

èíäèйñкî èзîбретеíèе. От Èíäèÿ, ïрез Èрàí те 
äîñтèгíàлè äî àрàбèте, ñлеä кîетî àрàбèте гè 
ïреíеñлè â Åâрîïà, à äумàтà öèôрà èäâà îт àрàб-
ñкàтà äумà ñèôр, кîетî îзíàчàâà íулà.

Любîïèтíî: Èäеÿ зà ïрîèзхîäà íà öèôрèте - 
леñíî ñе зàбелÿзâà, че öèôрèте ñе ñъñтîÿт îт ïрà-
âè лèíèè, кàтî кîлèчеñтâîтî íà ъглèте ñъîтâетñтâà 
íà ñтîйíîñттà íà зíàкà.

0 - íе ñъäържà íèтî еäèí ъгъл
1 - ñъäържà еäèí ъгъл

2 - ñъäържà äâà ъгълà
...
9 - ñъäържà äеâет ïрàâè ъгълà

С âреметî, ъглèте ñе зà-
глàäèлè, è öèôрèте ïрèäî-
бèлè ñегàшíèÿ ñè âèä.

Числото – е àбñтрàктíî 
мàтемàтèчеñкî ïîíÿтèе зà 
îзíàчàâàíе íà кîлèчеñтâî, 
брîеíе è èзмерâàíе. Сèм-
âîлèте, ñ кîèтî ñе èзïèñâàт 
чèñлàтà, ñе íàрèчàт цифри. 
(С öèôрè ñе èзïèñâàт íе 
ñàмî чèñлà, à è кîäîâе, îз-
íàчеíèÿ, телеôîííè íîме-
рà, ÅГН, íîмерà íà креäèт-
íè кàртè è äр.)

Елена Иванова, уредник 
в НПТМ

Име Eвропейски Римски Индо-арабски Еврейски 
нула 0  ٠  
едно 1 I א ١ 

две 2 II ב ٢ 

три 3 III ג ٣ 

четири 4 IV ד ٤ 

пет 5 V ה ٥ 

шест 6 VI ו ٦ 

седем 7 VII ז ٧ 

осем 8 VIII ח ٨ 

девет 9 IX ט ٩ 

десет 10 X י ١٠ 

петдесет 50 L נ ٥٠ 

сто 100 C ק ١٠٠ 
 

Åäíî îт íàй-èíтереñíèте 
íещà, кîèтî Нàöèîíàл-
íèÿт ïîлèтехíèчеñкè му-

зей ïреäлàгà íà ïîñетèтелè-
те, ñà îбрàзîâàтелíèте ïрî-
грàмè îт рàзлèчíè îблàñтè.  

Физика. Â äемîíñтрà-
öèîííèÿ кàбèíет ïî ôèзèкà 



8

ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАËЕН ПОËИТЕХНИЧЕСКИ МÓЗЕÉ
Ðàбîтíî âреме: îт ïîíеäелíèк äî ñъбîтà 9 – 17 ч.; Пîчèâеí äеí: íеäелÿ

Зà èíôîрмàöèÿ: Сîôèÿ, ул. “Оïълчеíñкà” 66, тел. 029318 018, 028324 062, 028313 004.
E-mail: polytechnic@abv.bg; www.polytechnicmuseum.org

Грàôèчеí äèзàйí, ïреäïечàт è ïечàт “Àлôà Стàр” ÅООД, alfa_star@mail.bg

Â еäèí îт брîеâете íà ñïè-
ñàíèе “БÈÀД” îт 1939 г. îткрè-
âàме мíîгî любîïèтíà реклàмà 
íà лîкîмîтèâ, ïрîèзâеäеí îт 
гермàíñкàтà ïрîмèшлеíà кîмïà-
íèÿ Friedrich Krupp AG. Зà äà 
бъäàт èзтъкíàтè íеîñïîрèмèте 
ïреäèмñтâà íà íîâàтà мàшèíà 
е ïрèâеäеíà зà ïрèмер ïърâàтà 
ïътíèчеñкà железíèöà â Åâрîïà 
îт 1828 г.

Текñтът към реклàмàтà глàñè 
ñлеäíîтî: “Първата железница в 
Европа за превоз на пътници е 
била построена между Линц* и 
Будвайс** и теглена от коне. Тех-
ническото й предимство спрямо 
пътуващите по шосето пощенски 
коли, се състояло в по-малка съ-
протива при возенето по рел-
си. Трицилиндровата локомотива 
2Д2 за бързи влакове с аеро-ди-
намична облицовка, на Герман-
ските държавни железници, по-
строена през 1939 г. в локомо-
тивната фабрика Фридрих Круп 
А. Д., развива 3500 конски сили 
и тегли 13 тежки Д-вагони със 
скорост от 120–140 км. Поколе-
ния инженери и изследователи 
са работили върху това огромно 
развитие, чиито крайни резулта-
ти свидетелстват ясно за пости-
женията на крупсовите заводи.”

Ще íàïрàâèм ñрàâíеíèе ñъñ 
ñкîрîñтèте íà Èíтерñèтè екñïреñ 
(ICE) – ñèñтемàтà îт âèñîкîñкî-
рîñтíè âлàкîâе íà Гермàíèÿ. 
Оôèöèàлíî îткрèтà е ïрез 1991 
г ñлеä шеñтгîäèшíè ïрîучâàíèÿ. 
Дíеñ âече ïî ñкîрîñтíèте лèíèè 
íà Гермàíèÿ ñе äâèжàт третî 
ïîкîлеíèе âлàкîâе. Мîтрèñèте 
на ICE, èзïîлзâàйкè трàñетî íà 
ôреíñкàтà âèñîкîñкîрîñтíà ñèñ-
темà TGV, рàзâèâàт ñкîрîñтè äî 
320 км. â ч. â учàñтъкà межäу 
Стрàñбург è Пàрèж.

*Линц се намира в днешна Австрия
**Будвайс се намира в днешна Чехия

Васил Макаринов

Пътническа желецница, теглена от кон (1 конска сила)

Паралели: 
В миналото и днес 1828

2015

1939

Влакът

Трето поколение ICE, Siemens Velaro D

Локомотив 2D2, произведен от Krupp


