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Какво научихме за Вселената през 
последните години?





Снимка на повърхността на 
Рюгу, заснета от "Ровър 1Б" 
непосредствено след 
кацането. Photo credit : 
JAXA

Снимка, заснета от камерата 
"ONC-T" на "Хаябуса 2" при 
височина от 64 метра.  Photo 
credit: JAXA, U. Tokyo, Kochi U, 
Rikkyo U, Nagoya U, Chiba 
Institute of Tech, Meiji U, U. Aizu, 
AIST.



Изображения от "Чанг'e 4", 
китайска сонда, която на 
3-ти януари извърши 
първото в историята на 
човечеството меко кацане 
върху обратната страна на 
Луната

Кацане върху обратната страна на 
Луната



Кацане на мисията InSight на 
Марс

Успешно спускане на френския
 сеизмометър SEIS на повърхността на Марс



«Ще дойде време, когато старателните 
изследвания, извършвани в продължение на 
дълъг период от време, ще извадят на бял 
свят неща, които сега са скрити. 
Един-единствен живот, дори и изцяло да е 
посветен на небето, не би бил достатъчен за 
проучването на толкова голям обект… И 
следователно това знание ще се разкрие пред 
нас едва след много епохи. Ще дойде време, 
когато…..
нашите потомци ще се чудят на това, че ние 
не сме знаели неща, които за тях са съвсем 
прости… Много открития са запазени за 
епохите, които тепърва предстоят, когато 
споменът за нас ще бъде вече заличен. Нашата 
вселена би била много малка и жалка, ако не 
притежаваше по нещо, което всяка нова епоха 
да изследва… Природата не разкрива тайните 
си наведнъж и завинаги.»
Сенека, „Естествени въпроси“, книга 7, 1 век

Луций Аней Сенека 4г. пр. н.е. -65 г. сл.н.е.



В днешния разкaз ще стане дума 
за три неща:

 1. Колко важно е да бъдеш 
наблюдателен  и да си задаваш 
въпроси?

  
 2. Как математиката ни помага 

да резрешаваме загадки?
  
 3. Как едно парченце пица ще 

ни помогне да съчетаем 
горните две?



Всяка история си има начало и 
герой

Ератостен (276 пр.н.е. – c. 194 пр.н.е.) е роден в
 град Хирена (днешния град Shahat в Либия)

Около 240 г. пр.н.е. изчислява размера на Земята
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Как математиката ни помага да резрешаваме загадки?

Евклид (Ε κλείδης) – древногръцки учен, ὐ
живял в Александрия и определян като 
“баща” на геометрията. Автор на книгата 
“Елементи”.



Да се върнем на наблюдението на 
Ератостен



Ето я и ролята на парченцето 
пица

 Ако знаете колко е голямо едно парченце пица, може ли да ми 
кажете колко голяма е цялата пица?

 Нашата задача за определяне размерите на Земята се свежда до 
това!



Да определим размера на глобуса по метода на 
Ератостен

Какво ни е нужно?



Метод на Ератостен за определяне на прости числа



Какво е общото между тези уравнения?



Знакът “ = “ - един от най-често използваните знаци в 
математиката!

● Преди възникване на специалния знак за равенство думата “равно” се е изписвала на различни 
езици.

● В последствие математическия език се уеднаквява и в научните среди започва да се употребява 
aequatrum или съкратено aequ.

● През 1557 г. Английският лекар и математик Рекорд предлага знака = , “защото няма нищо по-
равно от две успоредни прави” – пише той . Книгата на рекорд носи забележителното заглавие 
“The Whetstone of Witte” (“Точиларският камък на остроумието”). Знакът за равенство, който той 
изписва, е поне пет пъти по-дълъг от съвременния и наистина прилича на отсечки от успоредни 
прави.

● Едновременно или може би още по-рано от Рекорд подобен запис използван от италианския 
математик Бомбели в ръкописите му.

● За Декарт знакът = означава ±. В неговата “Геометрия ” през 17 в. използва знака 

● За утвърждаване на знака = са спомогнали математиците Хариот, Бароу и Нютон. 

● Едва към края на 18 в. знакът = вече е широко разпространен

● Независимо от това още дълго време продължават да се използват различни видоизменения на 
този знак , например = = ; американските автори поставят запетая преди знака за равенство ,=  .

● Знакът ≈ е въведен от немския математик Гюнтер(1882)



През 1716г. Едмънт  Халей предлага метод , с който наблюдавайки  Пасажа на 
Венера може да се определи разстоянието Земя – Слънце (в астрономията това се 
нарича „Астрономична единица“)

За размерите на Слънчевата система …...
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