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Ματεματичεско πъτεшεсτβиε до Λунατα



Откъде изследваме Вселената?





За да отидете до Луната ви трябват ……….



……… и още нещо ….. ум

Природата “говори” на езика на математиката, затова ако искате да я разбирате, 
учeте математика!



До Луната и обратно за …….. 2.5 секунди

Първата страница от проекта 
на Джеймс Фалър от 1962г., 
Описващ идеята за лунен
отражател

Поставяне на лазерен отражател от мисията Аполо 11

Отражение на лазерен лъч по време на Лунно затъмнение 
от 2014г., (Credit: Dan Long; огледала поставени от мисията 
Аполо 15)



На разходкa до Луната



384 400 км = 384 400 000 метра

1 крачка = 1 метър
1 крачка за 1 секунда ( 1000 крачки = 1 км 
за около 16 минути )

Колко секунди ще ни отнеме тази разходка
До Луната?

( около 12 години )



На всяка една крачка оставят по зрънце
Ориз.

384 400 000 оризови зърна!



С подскоци до Луната

1-ви скок = 1 метър
2-ри скок = 2 метра
3-ти скок = 3 метра
.
.
.
.
10 скок = 10 метра

Колко метра съм скочил общо на 10-тия скок?



За сумата от 1 до 10

1 + 2  +3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =

= (1+10)  + (2+9)  + (3+8) + (4+7) + (5+6) =

= 11 + 11 + 11 + 11 + 11 = 5*11 = 55

Общата формула за сума на този ред е (n+1)*n/2

При n=10 имаме (10+1)*10/2 = 55. 



Има ли някаква закономерност за дълга редица 
от числа, каквато ни трябва за много на брой 
скокове?

Общата формула за сума на този ред е (n+1)*n/2

При n=10 имаме (10+1)*10/2 = 55.

Колко метра съм изминал при първите 4 скока? 



 

Колко метра са изминали Хензел и Гретел при 
първите 4 скока?

                                 (n+1)*n/2 



Колко скока са направили за да се завърнат обратно на Земята?

   



Но понеже знаем, че всеки един скок е с един метър по-дълъг от предишния, 
то за тази сума имаме същия израз както по-горе при събиране на числата от 1 до 10. 
 (n+1)*n/2 = 384 000 000
Трябва да решим това уравнение и да получим стойността за n.

Стойността, която получаваме за n е 27 712

Ако всяка една секунда правим по един скок, то ще ни трябват 27 712 секунди, за да 
достигнем до Луната ( 461 минути, 7.7 часа – сравнето го с 12 години! )

   



Помните ли колко оризови зърна са оставили Хензел и Гретел
при пътешествието си до Луната?



Хензел решил да слага по едно зрънце ориз повече при всяко
следващо квадратче.

Колко зрънца ориз е сложил на един ред от шахматната дъска?
Колко шахматни дъски ще са му нужни за да сложи всичките 
Оризови зърна?

(n+1)*n/2

(n+1)*n/2



Гретел решила да слага два пъти повече зрънца ориз при 
всяко следващо квадратче, като на първото е сложила едно 
зрънце.

Колко зрънца ориз е сложила на един ред от шахматната дъска?
На колко полета ще събере всичките оризови зърна?

(n+1)*n/2







Разстояние Земя-Луна , измерено в оризови зърна

Можем ли да измерим разстоянието до Луната в килограми ориз?

125 x 

3000 тона ориз 



Определета размера на тази Луна като използвате монета



Размерът на Луната измерен с монета

Как да определим размера на Луната, ако знаем разстоянието до нея и използваме
монета?



Луната се отдалечава

С днешните системи за лазерно измерване, точността на измерването на 
Разстоянието Земя-Луна е 1 милиметър. 
Луната се отдалечава от Земята с 3.8 см. всяка година.



Разстояние до Луната или как работи 3D киното



Колко най-близо може да достигнете до парченца от Луната?

На 21 март 1973г. САЩ предоставят на 
различни държави парченце от Луната 
заедно с флаг, който е достигнал до лунната 
повърхност с мисията Аполо 17 (декември 7–
19, 1972.). 
Национален природонаучен музей, БАН.



Колко пъти трябва да прегънете лист хартия така, че 
дебелината му да е сравнима с размерите на разстоянието 

между Земята и Луната?

Дебелина на един лист ≈ 0.1 милиметър
Разстояние Земя-Луна = 384 400 km



Колко пъти трябва да прегънете лист хартия така, че 
дебелината му да е сравнима с размерите на разстоянието 

между Земята и Луната?

Дебелина на един лист ≈ 0.1 милиметър
Разстояние Земя-Луна = 384 400 km



Луните в Слънчевата система



Екзолуни
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