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Механика

• Механиката е царицата на физиката. В нея се 
дефинират 90% от физичните величини и 
основните методи, използвани във физиката.

• Механиката изучава движението на телата. Тя 
се състои от 3 части:

– кинематика – как се движат телата; 

– динамика  - защо телата се движат точно така;

– статика.

Физиката е механика плюс повторение



Механика на материална точка

І. Кинематика на материална точка

Кинематиката изучава различните видове 
движения на телата и величините, които ги 
описват, без да се интересува от причините 
за тези движения.
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І. МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ

1. Дефиниция.
Изменението на положението на едно тяло спрямо 

други тела се нарича механично движение.

Когато тялото не изменя положението си спрямо други 
тела, то е в покой спрямо тях.

Движението и покоят са относителни, защото едно 
тяло едновременно може да се движи спрямо едни тела 
и да бъде в покой спрямо други.

Движението се извършва в пространството и времето.



2. Основни понятия.

a) Отправно тяло. Това тяло, спрямо което разглеждаме 
движението на даде-но тяло, се нарича отправно тяло. 

б) Отправна координатна система. Координатна 
система, свързана с отправното тяло и спрямо която 
разглеждаме движението, се нарича отправна координатна 
система.



в) Материална точка. 
Всяко тяло има размери. При някои движения, когато всички части на тялото се 
движат по един и същи начин, размерите на тялото могат да се пренебрегнат. 
Мислен модел на реално тяло, на което пренебрегваме размерите, се нарича 
материална точка. Материалната точка няма форма и размери, но има маса, 
равна на масата на тялото и се движи по същия начин както него . Тук ще 
изучаваме само движението на материални точки. Първи модел във физиката.



г) Радиус-вектор и координати. 

Положението на една материална точка във всеки 
момент време се определя от нейния радиус-вектор . 
Това е вектор, който винаги има начало в началото на 
отправната координатна система и край – в 
материалната точка. Неговите проекции върху 
координатните оси rx, ry, rz, са координатите на точката 
x, y, z.



д) Закон за движението

Когато материалната точка се движи, нейният 
радиус-вектор и координатите й се изменят с 
времето t. Функциите:

или:                x = x(t) ,    y = y(t) ,    z = z(t)

които описват тези изменения, се наричат закон за 
движението (във векторен или скаларен вид). 
Кинематиката изучава различните закони за 
движение на телата.
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e) Траектория.

Мислената линия, която материалната точка описва 
при дви-жението си, се нарича траектория (фиг.1.1). 
Когато траекторията е права линия, движението се 
нарича праволинейно. Когато траекторията е крива 
линия, движението е криволинейно.



ІІ. Величини, 
които характеризират 

механичното движение

В кинематиката има 5 физични величини, 
които характеризират всяко механично 
движение.



1. Интервал време. 

Движението на материалната точка се извършва 
във времето. Разликата между крайния момент t 
и началния момент t0 от нейното движение се 
нарича интервал време (или само време) t:

t = t - to

Интервалът време е скаларна величина и винаги 
t  0. Основната единица за измерване на 
време в система SI е секунда [s]. Много често 
избираме t0 = 0 и тогава t = t.



2. Изминат път. 

Дължината на траекторията, която материалната
точка изминава за интервал време t се нарича
изминат път и се означава с s или s (фиг.2.1). 
Изминатият път е положителна скаларна величина: 
s  0. Основната единица за измерване на пътя е 
метъра [m].



Стандартът за 1 кг. и за време (атомен часовник) в 
Националното бюро по стандарти на САЩ.



3. Преместване. 

Нека в момента t0 материалната точка има радиус-
вектор ro, а момента t нейният радиус-вектор е r 
(фиг.2.1). Изменението на радиус-вектора й  за време 
t:

се нарича преместване. Преместването е векторна
величина с посока от началното към крайното
положение на материалната точка. 
Големината му се измерва с метри [m]. Винаги:
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Преместване. Изваждане на вектори.



• Големината на преместването е равна на 
изминатия път когато:

• а) движението е праволинейно и 
еднопосочно.

• б) интервалът време  

е безкрайно малък. Тогава: 

Посоката на  в този случай е по допирателната 
към траекторията във всяка нейна точка по 
посока на движението (фиг.2.1).
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4. Скорост.

Едно тяло може да се движи по-бързо или по-
бавно. Бързината на движението се характеризира
с векторната физична величина скорост.

а) Средна скорост. Нека за интервал време t
преместването на материалната точка е r.



Отношението на преместването и 
интервала време се нарича средна скорост 
в този интервал: 

Посоката на  Vср се определя от посоката на                                                                               
посоката на ∆r. Големината и е:

и се измерва в [m/s]. 
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б) Моментна скорост. Нека интервалът време t да
клони към 0. Тогава крайното положение на
материалната точка ще бъде безкрайно близо до
началното (фиг.2.2). Тогава:

а отношението клони към определена 
величина, която се нарича моментна скорост v
(скорост в даден момент). Границата на средната 
скорост, когато интервалът време клони към 0, се 
нарича моментна скорост (или само скорост):

Или моментната скорост е първата производна на 
закона за движение по времето. Посоката и се 
определя от граничната посока на dr и е по 
допирателната към траекторията в съответния 
момент време. 
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Големината и е:
dt

ds

dt

dr
v

Сред 15те формули, които трябва 
да запомните от физиката:

dt

rd
v







Какво би казал Вилхелм Тел… 
Каква е скоростта на куршума?
Измервания без отчитане на 
грешката са безмислени!



5. Ускорение. 
При движение на материалната точка посоката и 
големината на скоростта й могат да се изменят с 
времето. Бързината, с която се изменя ско-ростта, 
се характеризира с векторната физична величина 
ускорение.

а) Средно ускорение. Нека материалната точка в 
момент to има скорост , а в момента t скоростта и 
е  V (фиг.2.4). Изменението на скоростта в 
интервала време t е:

и е векторна величина, която може да има посока, 
различна от тази на V.
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Отношението между изменението на скоростта и 

интервала време се нарича средно ускорение в този 

интервал време:
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Моментно ускорение. Нека интервалът време 0t  (фиг.2.4). Тогава: 0vv
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, а отношението 
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v


 клони към определена величина, която се нарича 

моментно ускорение. Границата на средното ускорение, когато интерва-лът 

време клони към нула, се нарича моментно ускорение (или само ускорение): 
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Или ускорението е първата производна на закона за скоростта )(tvv


  по вре- 

мето или втората производна на закона за движението )(trr


 . Посоката на a


 се 

определя от граничната посока на v


  и при криволинейно движение е раз-лична 

от посоката на v


. При праволинейно движение направлението на a


 съв-пада с 

траекторията. 

𝒂 = 𝑑2𝑟

𝑑𝑡2

Функцията  𝑎 =  𝑎 𝑡 се нарича 
закон за ускорението.



Тангенциално и нормално ускорение. 

Моментното ускорение  𝑎 във всеки момент време t 

може да се представи като сума от 2 вектора:
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Векторът     има направление по тангенциалната ос 

- тангенциално ускорение. 

 𝑎τ и 𝑉 в една посока             ускорително

 𝑎τ и 𝑉 са противоположни              закъснително

dt

d
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Тангенциално ускорение



Векторът na


 има посока по нормалната ос (фиг.2.5) и се нарича нормално 

ускорение. Нормалното ускорение е винаги перпендикулярно на v


 и характери-

зира изменението на скоростта само по посока. Когато 0na


, движението е 

криволинейно, а когато 0na


, движението е праволинейно. Големината на нор-

малното ускорение се определя по формулата: 
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където  е радиуса на кривината на траекторията в дадената точка  

Нормално ускорение



Класификация на възможните
видове движения в кинематиката.

Възможните видове движения в кинематиката се определят от ускорението a


 и 

вида на траекторията. Те са следните: 

0) Ако: 0a


,  тогава: 0 v


, (ако 00v


)        покой. 

І ) Ако 0a


,  тогава: constv 


 , траекторията е права линия и движението е 

равномерно праволинейно движение 

ІІ ) Ако consta 


 движението се нарича равнопроменливо: 

   1) Ако 0  const,   naaa


  движението е равнопроменливо праволинейно: 

        а) Ако va


  движението е равноускорително праволинейно, 

        б) Ако va


  движението е равнозакъснително праволинейно. 

    2) Ако naa


 , 0   ,  aan


const  движението е равномерно по окръжност 

или по винтова линия. 



ІІІ ) Ако consta 


 движението се нарича неравнопроменливо: 

    1) Ако 0na


, consta 


 движението е неравнопроменливо праволинейно: 

        а) Ако va


  движението е неравноускорително праволинейно, 

        б) Ако va


  движението е неравнозакъснително праволинейно. 

    2) Ако 0a


, tcosna


 движението е равномерно криволинейно. 



Анкета:

Напишете:
1. Трите важни неща, които научихте 

от днешната лекция.
2. Трите неща, които не са ми 

съвсем ясни.



Заключение
Нещата, които трябва да запомните от тази 
лекция:
1. Мислен модел на реално тяло, на което пренебрегваме 

размерите, се нарича материална точка. Има масата 
на тялото.

2. Моментна скорост (скорост): 

3. Моментно ускорение:    

4. Ускорението може да се разложи на тангенциално и 
нормално.
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𝒂 = 𝑑2𝑟

𝑑𝑡2


