
Въпрос 3.

Динамика на материална 

точка. Първи принцип на 

Нютон. Маса на частица. 

Втори принцип на Нютон. 

Трети принцип на Нютон. 

Закон за независимото 

действие на силите. Основни 

видове сили в механиката. 



Въпрос:
Кое според вас е най-важното 
уравнение във физиката?

Работа по двойки



Съдържание:

1. Първи принцип на динамиката



ІІ. Динамика на материална точка

Динамиката изучава причините за 
движението на телата. Тук ще изучаваме 
само динамика на материална точка.



Закони за движението

Sir Isaac Newton 
(1643-1727)



Първи принцип на динамиката

Всяко тяло (материална точка) се движи 
равномерно праволинейно ( V = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕.) 
или е в покой (V = 0), ако върху него не 
действат други тела.

Демо



Маса



1. Инертност на телата. 
Свойството на различните тела да                                                                    
получават различни по големина ус-
корения под действието на една и 
съща сила, се нарича инертност на                                                                             
телата.                                                                              
Това тяло, което получава по-мал-
ко ускорение, е по-инертно и обрат-
но.



2. Маса на телата. 

Масата е скаларна физична величина, която 
характеризира инертността на телата. По-
инертното тяло има по-голяма маса и 
обратно. Масата се означава с буквата m и 
е винаги положителна величина (m  0). 
Основната единица за маса е [kg].



3. Свойства на масата. 

а) инвариантност.

Масата на едно тяло зависи само от вида 
на тялото и от нищо друго. За дадено тяло: 
m = const. 

б) адитивност.

Масата на едно тяло е сума от масите на 
неговите части. Или масите могат да се 
събират. Ето защо масата на тялото е мярка 
за количеството вещество в него.



4. Сила – количествена характеристика, с което едно тяло действа на

друго тяло. Силата е векторна величина и се измерва в Нютони [N].

а/ Елементи на силата:

1) посока. Определя се от посоката на действието

2) големина: Основната единица за големина на силата е нютон: [N]

3) директриса. Това е правата линия, на която лежи векторът на силата.

4) направление. Това е всяка права линия, успоредна на директрисата.

5) приложна точка. Тази точка от тялото, в която действа силата, се
нарича приложна точка.



Втори принцип на динамиката
1. Втори принцип на динамиката за една сила. 

Всяка сила придава на тялото ускорение:

Връзката между силата F, която действа на тялото, 
ускорението a, което то получава и масата му m се дава от 
втория принцип на Нютон:

Посоката на силата се определя от посоката на полученото от 
тялото ускорение. 
Големината на силата е: F = ma
Оттук се определя единицата за сила: 1N = 1kg . 1m/s2 = 
1kgm/s2
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2. Втори принцип на динамиката за много сили.

Когато върху тялото едновременно действуват 
няколко сили, вторият принцип на Нютон се 
формулира така:

Това равенство се нарича основно уравнение на 
движение в механиката на мате-риална точка.

aF


m
n

i

i 
1



3. Права и обратна задача на механиката

а) Права задача. Ако знаем силата                        и 
масата на тялото m, можем да напишем следното 
обикновено диференциално уравнение от втори 
ред:   

От него можем да получим закона за скоростта:  

и закона за движението:  при 
известни начални V0 и r0.

Или, по дадена причина (силата), можем да 
определим вида на движението.
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б) Обратна задача. 

Ако знаем закона за движението: , от него 
можем да получим закона за скоростта: , а от 
него да получим закона за ускорението: . Ако 
знаем масата на тялото m, от втория принцип на 
Нютон можем да намерим как се изменя 
действуващата сила  с времето.

Или, по даден вид движение, можем да 
намерим причината (силата) за това движение.

Вторият принцип на динамиката свързва 
динамичните величини сила и маса с кинема-
тичната величина ускорение.
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Въпроси?



Трети принцип на динамиката

Опитите показват, че телата си взаимодействуват:

Третият принцип на динамиката гласи:

Всяко действие има равно по големина и обратно 
по посока противодействие:

2112 FF






Следствия от 3тия принцип:

1. Всяко действие има равно по големина и обратно по посока
противодействие

2. Резултатът от действието и противодействието не е нула,
защото двете сили са приложени в различни тела и не могат
да се събират.

3. Силите, с които си взаимодействат двете материални точки
имат еднаква големина и противоположни посоки,
съвпадащи с правата, която съединява двете точки.

4. Силите на взаимодействие възникват винаги по двойки и са
приложени върху различни тела.

5. Приложимост на закона: при контактни взаимодействия;
при неподвижни тела или тела които се движат с (v<<c) едно
спрямо друго.





Видове сили в механиката

Ще разгледаме някои видове сили, 
които често се срещат в механиката и 
са важни от инженерна гледна точка.



1. Сила на тежестта. 

Телата падат надолу, защото Земята ги привлича. 
Силата, с която Земята привлича едно тяло, се 
нарича сила на тежестта. Означава се с . Тя 
действа на тялото и има посока надолу към 
Земята.

G




Галилей е открил, че ако няма въздух, 
всички тела падат към земята с едно и също 
ускорение, наречено земно ускорение g, с 
големина: g = 9,81 m/s2. Големината на 
земното ускорение слабо се изменя с 
географската ширина на мястото и 
височината на тялото над Земята.

Тогава, от втория принцип на Нютон,                                                                
за големината на силата на тежестта 
получаваме:

G = mg





2. Сила на нормален натиск. 
Нека едно тяло се намира върху хоризонтална или 
наклонена опора. На него действува сила на тежестта 
G.

Силата , с която тялото натиска перпендикулярно 
опората, върху която се намира, се нарича сила на 
нормален натиск. Тази сила действа на опората, пер-
пендикулярно на нея. Големината й при хоризонтална 
опора е N = G, а при наклонена опора с ъгъл на 
наклона  е: N = G.cos. Силата на нормален натиск, с 
която тялото действа на хоризонтална неподвижна 
опора, се нарича още тегло на тялото.





3. Сила на реакция на опората. 

От третия принцип на Нютон следва, че 
когато тялото натиска опората със сила на 
натиск , опората му противодействува със 
сила , наречена сила на реакция на 
опората. Тази сила действа върху тялото, 
посоката и е винаги обратна на , а 
големината и е: R = N. 
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4. Сила на триене.

а) Сила на триене при сухо хлъзгане.
Нека едно тяло се хлъзга по хоризонтална опора. 

По повърхността на допир между тялото и опората 
възникват сили на триене при хлъзгане . Тази сила 
от тях, която действа на тялото, е успоредна на 
триещите се повърхнини и има посока, обратна на 
движението (скоростта ) на тялото. Кулон опитно 
определя, че нейната големина при малки скорости 
на движение е правопропорционална на силата на 
нормален натиск:

FT = f.N = f.R
където f е безразмерна величина, наречена 
коефициент на триене. Той зависи от вида на 
триещите се повърхности.
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Сила на триене пропорционална на скоростта.



б) Сила на триене при търкаляне

Нека едно колело с радиус r се търкаля по 
хоризонтална опора без хлъзгане. В точката на 
допир с опората възникват сили на триене. Тази 
от тях , която действа върху колелото в посока, 
обратна на неговото движение, се нарича сила на 
триене при търкаляне и представлява по 
същество сила на триене при покой.
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За големината на тази сила Кулон е получил 
закона:

където f  се нарича коефициент на триене при 
търкаляне. Вижда се, че освен от натиска, силата 
на триене при търкаляне е обратно 
пропорционална на радиуса на колелото, което я 
прави значително по-малка от силата на триене 
при хлъзгане.

r

N
fFT






5. Сила на опън. 

Нека едно тяло се движи по дадена опора под действието 

на нишка, свързана с тялото. Силата , с която нишката 
действува на тялото, се нарича сила на опън. Същата сила 
се получава и когато тялото е окачено на нишка. Силата на 
опън е паралелна на нишката, а големината й може да 
бъде различна в различните случаи.
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6. Еластична сила.

Нека единият край на една пружина (тяло) е закрепен, а на другия й 
край да действа сила на опън . Под нейно действие пружината се 
разтяга еластично и дължината й се изменя от lo до l. Вътре, във всяка 
точка на пружината възниква така наречената еластична сила , която се 
стреми да да върне пружината в началната й форма, след прекратяване 
действието на външната сила. Нейната

големина е пропорционална на
големината на деформация на
пружината l = l – l0:

Fe = k l
Величината k се нарича коефи-
циент на еластичност и зависи
от вида на веществото.



7. Центростремителна (нормална) сила. 

Когато една материална точка се движи равномерно по 
окръжност, тя има нормално ускорение . Причината за 
това ускорение е, че на точката действува сила , наречена 
центростремителна (нормална) сила, с посока винаги към 
центъра на окръжността.                                                                      
Тази сила може да бъде сила на тежестта, сила на опън, 
сила на триене. Във всички случаи: 

а големината и е: 
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ВИДОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЪВ

ФИЗИКАТА

• Видове сили във физиката.
• Оказва се, че всички възможни видове сили във физиката могат да се све-дат към

четири основни вида сили (наречени взаимодействия), които са следните (подредени
по степента на тяхната големина):

• а) Ядрени сили.
• Те действат между протоните и неутроните в ядрата на атомите и са най-силни.

Действат на много малки разстояния, сравними с размерите на атомни-те ядра.
До 10-15m

• б) Електромагнитни сили.
• Те действат между електричните заряди и техният радиус на действие е безкрайно

голям. 10-10-30m
• в) Слаби сили (слабо взаимодействие).
• Проявява се при разпада на протоните и неутроните в атомните ядра и действа на

много малко разстояние. До 10-15m
• г) Гравитационни сили.
• Това са най-слабите и универсални сили в природата. Действат между всеки две

тела с маси, различни от нула. Радиусът на тяхното действие е безкрайно голям. В
размерите на ВСЕЛЕНАТА.
– д) Съотношение между интензивността на видовете взаимодействие

– 1-10-2-10-7-10-38



Пример за движение по окръжност. Коя сила държи 
хората към столовете в горната точка (освен коланите)?


