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НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГАЛАКСИИ 

Наце Стојанов 

 

1. ВОВЕД 

Kомпјутерските симулации, гледано воопштено, се прават заради 
разбирањете на својствата на објектите или појавите за кои аналитичкиот приод не 
дава резултати, или едноставно речено не може да се примени. Ако се земат во 
предвид проблемите кои денес се истражуваат во науката и технологијата или 
инженерството, може лесно да се заклучи дека бројот на аналитички разрешливи 
проблеми е речиси безначаен, па затоа како единствена сигурна опција остануваат 
компјутерските симулации. Треба да се има предвид, дека компјутерските симулации 
се еден вид дополнување на конвенционалните експерименти, што ни овозможуваат 
да научиме нешто ново кога тоа не може да се најде со други начини.  

Како примери на проблеми кои се разрешени или се разрешуваат и денес 
единствено со компјутерски симулации се: енергетските спектри на атомите и 
молекулите, развојот на суперструктури кои овозможиле добивање на дигитални 
интегрирани кола, а со тоа и на денешнте компјутери, моделирањето на климатските 
промении или динамиката на океаните како и разбирањето на постанокот и 
еволуцијата на галаксиите. 

Компјутерските симулации дејствуваат како мост (види слика 1) помеѓу 
микроскопските карактеристики на предметите и појавите и макроскопскиот свет на 
лабораторијата. На пример, врз основа на претпоставената интеракција помеѓу 
атомите на еден систем, може да се добијат „точни“ информации за макросопските 
својства на системот. Притоа, се покажува дека точноста на нумеричките 
информации најчесто зависи од ограничувањата на буџетот што можеме да си го 
дозволиме за нашиот компјутер!  

Компјутерските симулации може да дејствува и како мост помеѓу теоријата и 
експеримент. Ние може да ја тестираме теоријата со споредување на резултатите што 
се добиени со симулација во која се користи истиот модел, исто како што може го 
тестираме моделот со споредување на резултати добиени експериментално. Но 
можеби најважната предност на компјутерските симулации е проверката на 
теоријата во екстремни услови, на пример високи температури, притисоци или 
гравитација што не може да се обезбедат во лабораторија. 

Исто така, во определени ситуации може да се бара директно споредување на 
експерименталните резултати со предвидувањата на теориските модели, за што е 
неопходно извонредно точно моделирање на интеракцијата помеѓу структурните 
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честици. Во тие случаи се користи т.н. ab-initio молекуларна динамика која има улога 
да ги сведи на минимум сите „нагаѓања“ во моделот. 

Од друга страна има случаи кога не интересира некој феномен кој има општа 
природа, или пак сакаме да дознаеме дали некоја теорија е добра или лоша. Во тие 
случаи не е неопходно да се има перфектно добар модел, туку само модел во кој се 
опишуваат основните физички законитости.   

 
Сл. 1. Поврзаноста на компјутерските симулации со експериметот и теоријата. 

Во овој текст ќе се осврнеме на компјутерските симулации на галаксиите. За 
нив се развиени две главни семејства на техники за симулација а тоа се: 
молекуларната динамика и Монте Карло. Покрај нив, постои и цела низа на 
хибридни техники во кои се комбинираат карактеристики од овие две семејства. 

2. ЗА ГАЛАКСИИТЕ 

Најпрво да видиме какви објекти се галаксиите и што знаеме за нив. Пред 
развојот на суперкомпјутерите, фактите за галаксиите се добивале исклучиво преку 
астрономки мерења, така да не е тешко да се претпостави дека на тој начин можело 
да се одговорат само ограничен број на непознати работи.  

На пример, едно од фундаменталните прашање е од каде потекнуваат 
галаксиите? Астрономските набљудувања покажале дека првите ѕвезди настане 
околу 200 милиони години после големата експлозија, за да потоа, најверојатно како 
резултат и на гравитационото привлекување се формирале многу поголеми 
формации на ѕвезди наречени галаскии. Кога станува збор за видливиот регион на 
спектарот, Хабловиот телескоп ни дава најдобри резултати затоа што може да 

 Реален систем 

 Моделен систем 

Направи модел 

 Експериментални резултати 

Тест модел 

Тест на теорија 

 Резултати од симулација 

 Теоретски предвидувања 
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„гледа“ до помалку од 1 милијарда години после големата екслозија. Можностите на 
телескопите што ни се денес на располагање или се планираат, компаративно се 
прикажани на слика 2. 

 
Сл. 2. Сликовит приказ на можностите на Хабловиот телескоп за 

фотографирање на далечни објекти. 

Доколку сакаме да продриме подлабоко и да ги „видиме“ моментите на 
формирање на галаксиите, ќе ни треба многу поголем телескоп во вселената, како 
што е проектот за James Webb Space Telescope (JWST). Се планира овој гигантски 
телескоп да биде значително поголем од Хабловиот и да има огледало со дијаметар 
од 6,5 m. Ќе се каратеризира со онструменти кои ќе бидат прилагодени за 
набљудувања во различни области на инфрацрвената светлина. Но сепак,  колку и да 
звучи добро овој проект и многу скап и ќе треба да почека подобри времиња за негова 
реализација. 

Мометалното решение, пред се заради економски причини, е примена на нова 
технологија со телескоп на Земјата. Затоа, на северот на Чиле, во пустината Атакама 
веќе е изграден телескопот Atacama Cosmology Telescope (ACT), (види слика 3) и тоа 
на надморска висина од 5190 m што само по себе е рекордна висина на која е поставен 
некој телескоп на Земјата. Овој телескоп е наменет за набљудување на космичкото 
микрибраново зрачење (CMB) и тоа со најголема можна резолуција денес. Со ова, 
телескопот ACT може да гледа до неколку стотини илјади години после големата 
експлозија, што го опфаќа и предпоставениот период за постанокот на галаксиите. 
Покрај ова, ќе може да се набљудуваат и моментите од развојот на галаксиите.  

Ова значи дека ACT може да обезбеди докази за тоа како изгледале галаксиите 
во нивните рани години и секако како тие се развивале потоа. Набљудувањата 
покажале дека првичните галаксии немале форма туку биле збир од расфрлани 
ѕвезди, гасни облаци и космичка прашина. Но затоа денес галаксиите се пример за 
ред во вселената затоа што најчесто имаат правилна форма во вид на елипсоид или 

3 



Нумеричко моделирање на галаксии 

повеќекраки спирали. Затоа со право се поставува прашањето како од несредени 
објекти се формирале галаксиите какви што денес го знаеме? Одговорот се смета 
дека е едноставен а тоа е гравитацијата која е одговорна не само за нивното 
формирање туку го дефинира и нивниот развој односно судбина. 

 
Сл. 3. Atacama Cosmology Telescope (ACT). 

А од каде потекнува гравитацијата на галаксиите? Веднаш би одговориле 
дека за тоа е одговорна масата на ѕвездите, но истражувањата покажале дека овој 
одговор не е баш најточен затоа што гравитацијата во најголем дел потекнува од 
галактичките супер масивни црни јами што се наоѓаат во центарот на секоја 
галаксија. 

Но, секако дека има и прашања што не можеме да ги одговориме иако на 
располагање ни се Хабловиот телеском и ACT. На пример, зошто постојат два вида на 
галаксии, или дали спиралните галаксии се такви од моментот на нивното 
формирање или се видоизменуваат со тек на времето?  

Одговор на ова и слични прашања може да ни дадат само компјутерските 
симулации засновани на нумерички модели. Врз основа на добиените резултати од 
компјутерските симулации се покажало дека галаксиите во почетокот навистина 
биле хаотични објекти кои потоа преминуваат во средени па и организирани 
структури. На пример, нашата галаксија млечен пат, како и други слични на неа, во 
почетокот биле создадени од расфрлани групации на ѕвезди, види слика 4а, кои биле 
расфрлани во просторот. Потоа, заради својствата на гравитацијата како и 
движењата во централно-симетрични полња, распределбата на ѕвездите преминува 
во речиси рамнинска при што најпрво се формира галактичкото јадро, слика 4б а 
потоа и краците на галаксиите, слика 4в и 4г. 

Симулациите за вака сложени структури се изведуваат исклучиво на 
суперкомпјутери. Накратко, тоа се компјутерски конфигурации што може да зафатат 
простор на едно кошаркарско игралиште или повеќе, и во себе содржат повеќе илјади 
процесорски јадра, што им овозможува да бидата побрзи и до 105 пати од најбрзиот 
денешен десктоп компјутер заснован на повеќејадрени i7 процесори. 
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Сл. 4. Фази од развојот на спиралните галаксии. 

  3.  НУМЕРИЧКИ МОДЕЛИ 

Кога зборуваме за нумеричкото моделирање на галаксиите, во основа тоа е 
нумеричко (приближно) решавање на системи од диференцијални равенки со кои се 
опишува движењето на честиците (ѕвездите) во еден динамички систем како што е 
галаксијата под дејство на гравитација. За да симулацијата биде реална, потребно е 
предвид да се земат што поголем број на честици (ѕвезди), на пример еден милион 
или n=106, и за нив да се направи симулација која предвид ќе земи реалистични 
физички законитости за заемодејство меѓу ѕвезите. Јасно е дека вака сложен и обемен 
проблем не може ни да запoчни да се решава аналитички, туку само со помош на 
суперкомпјутер. 

Да видиме како започнува правењето на виртуелната реалност за галаксиите. 
Бидејќи зборуваме за n-честично гравитационо заемодејство, во принцип е можно 
истовремено заемодејство помеѓу две, три или пак сите тела, но се разбира дека 
веројатноста за реализација не е подеднаква. Истражувањата покажале дека најчесто 
треба да се земи предвид истовремено гравитационо заемодејство помеѓу две или 
три тела (ѕвезди), со што може да напишеме 

 g ij ijkf f f= + +
  

 . (1) 

Од тука, општата равенка за парното гравитационо заемодејство ќе гласи  

 ( ) 2
i j

if ij ij
ij

m m
f r r

r
γ= −

  
, (2) 
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каде што ijr  е растојание помеѓу i-та и j-та честица што се дефинира со 

 ( ) ( ) ( )ij i j i j i jr x x i y y j z z k= − + − + −
  , (3) 

γ е гравитационата константа а mi и mj се масите на звездите (телата) што 
заемодејствуваат. Ако се земе предвид сумарното заемодејство на сите n-1 тела врз 
едно тело, ќе имаме 

 2
1

N
j

i i ij
j ij
j i

m
F m r

r
γ

=
≠

= − ∑
  , (4) 

Ако ја земиме предвид равенката (4) во 3 димензии, ќе имаме систем од 6n 
диференцијални равенки кој може да се реши само со нумерички методи како што се 
оние на Верлет или Рунге-Кутта. Кога зборуваме за нумеричките алгоритми (методи) 
еве накратко за што станува збор. 

Од Вториот закон на Њутн имаме F m a=
 

 или во диференцна форма 

 
v Fa
t m

∆
= =
∆


 , (5) 

што може да се запише и како  

 1n n i
i i i

Fv v v t
m

+∆ = − = ∆


   , (6) 

од каде следи дека прирастот на брзината со времето, во наједноставна форма, е 
зададен како 

 1n n i
i i

Fv v t
m

+ = + ∆


 
, (7) 

додека за прирастот на поместувањето имаме  

 1 1n n n
ij ij ir r v t+ += + ∆
   . (8) 

Значи, улогата на нумеричките модели е да наместо аналитичко решавање на 
ситем од равенки (4) имаме приближно решавање на систем од равенки (7 и 8). 

Накратко кажано, нумеричките модели овозможиле разрешување на многу 
проблеми кои на почетокот биле речиси нерешливи од проста причина што 
аналитичкиот пристап има големи ограничувања и е применлив само на мал број 
реални системи. Целокупниот научен и технолошки развој денес е резултат речиси 
исклучиво на примената на нумеричките модели и компјутерските симулации, па 
затоа за идните млади истражувачи оваа дисциплина треба да биде предизвик. 
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ДИНАМИКА НА ЉУБОВНИ АФЕРИ   

Јана Богданоска и Александар Ѓурчиновски 

bogdanoska.jana@gmail.com 

1. ВОВЕД 

Што е љубов? Уште од најстарите времиња, 
мудрите филозофи си го поставувале ова 
прашање и се обидувале да дадат одговор. Секој 
човек, според своите ставови и мислења, ќе даде 
различна слика, секоја пошарена од следната. 
Затоа, тешко е да се најде објективен одговор на 
ова прашање.  

Ако не можеме да ја дефинираме љубовта, дали 
може да најдеме начин да ја предвидиме, да ја 
опишеме, да најдеме некоја врска помеѓу 
чувствата и начинот на којшто луѓето се 
однесуваат? Секако, постојат сличности кај 
некои луѓе во однос на тоа како тие реагираат на љубовта, на своите чувства кон 
некое лице, или на чувствата на тоа лице кон нив. Тука ќе се обидеме да опишеме 
математички модел којшто ќе ги моделира љубовните афери помеѓу два, а потоа и 
три љубовни кандидати. Иако моделот кој ќе го претставиме е значително 
поедноставен во споредба со реалноста, сепак се добиваат некои интересни 
резултати кој на некој начин мошне добро го опишуваат поведението на луѓето 
коишто се дел од тие љубовни афери. 

 

2.  ПРИКАЗНАТА ЗА РОМЕО И ЈУЛИЈА 

Во историјата на литературата, а можеби и на човештвото, без дилема Ромео и Јулија 
се најпознатиот љубовен пар. Нивната трагична историја е една од најпознатите 
љубовни приказни во светот. Но, тука нема да се фокусираме на трагичната смрт на 
младите љубовници, туку на нивниот љубовен стил.  

Прво да разгледаме општ случај на љубовна афера помеѓу двајца љубовници, којшто 
за првпат бил разгледуван од Строгац [1], а подоцна подетално од Спрот [2]. 
Математичкиот модел се состои од систем на линеарни равенки коишто ја опишуваат 
љубовта или омразата помеѓу двајца љубовници, чиишто љубовни стилови не ги 
знаеме, и ги нарекуваме Ромео (R) и Јулија (J). Системот на диференцијални равенки 
изгледа вака 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 

 

 



Динамика на љубовни афери 

𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑐𝑐𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑏𝑏 

Овие две диференцијални равенки опишуваат како љубовта на Ромео кон Јулија (R) 
и  љубовта на Јулија кон Ромео (Ј) се менуваат со текот на времето. Можеме овој 
проблем да го опишеме со две едноставни линеарни диференцијални равенки, 
бидејќи претпоставуваме дека љубовта на Ромео/Јулија зависи само од 
неговите/нејзините сопствени чувства и чувствата на партнерот.  

Во горните равенки R е временски 
променлива величина што ги 
карактеризира чувствата на Ромео кон 
Јулија (соодветно, J чувствата на Јулија 
кон Ромео), и за позитивни R и J овие 
величини означуваат љубов, а доколку се 
негативни ја означуваат омразата на 
едниот љубовник кон другиот. 
Следствено, љубовта и омразата се 
карактеристики коишто се 
испреплетуваат во љубовните афери. Во 
равенките, параметарот а означува колку 
Ромео е охрабрен од своите чувства кон 
Јулија за да преземе нешто во врска со 
неговите чувства, додека  b означува 
колку тој е охрабрен од чувствата на 
Јулија за да и пријде на девојката. 
Соодветно,  параметарот c означува 
колку Јулија е охрабрена од чувствата на 
Ромео кон неа, а d означува колку таа е 
охрабрена од своите чувства кон Ромео.  

 

3. ЗНАЧЕЊЕТО НА 
ЉУБОВНИТЕ СТИЛОВИ  

Од овие четири параметри произлегуваат четири различни романтични стилови. Да 
го разгледаме поконкретно стилот на Ромео во зависност од параметрите a и b. За 
Јулија важи истата дискусија, при што нејзиниот романтичен стил е опишан со 
другите два параметра c и d.  

♥ Љубовџија  (a > 0, b > 0) – Ромео е охрабрен и од своите чувства кон Јулија и од 
чувствата на Јулија кон него за да преземе нешто во врска со тоа, односно да и 
пријде на девојката 

 

♥ Самобендисан чудак (бубалица) (a > 0, b < 0) – Ромео е поттикнат од своите 
чувства кон Јулија, но е обесхрабрен од нејзините чувства кон него. 

 

Слика 1. Слика на познатата сцена од 
драмата „Ромео и Јулија“ од познатиот 

уметник Форд Мадокс Браун 
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♥ Претпазлив љубовник (а < 0, b > 0) – Ромео бега од своите чувства, но 
чувствата на Јулија го охрабруваат 

 

♥ Осаменик (a  < 0, b < 0) – Ромео негативно реагира и на своите чувства и на 
чувствата на Јулија 

 

Да разгледаме сега конкретни случаи со одредени параметри. Ромео е заљубен во 
Јулија, а таа се оддалечува од него кога тој ѝ приоѓа. Ваквата ситуација го 
обесхрабрува Ромео и тој бега од Јулија. Таа, пак, сега почнува да се заљубува во него. 
Ромео повторно се заљубува во неа, сега охрабрен од нејзината љубов. Може лесно да 
предвидиме дека овој циклус ќе се повторува до бескрај. 

Ваквата конфигурација одговара на параметрите a = d = 0, бидејќи љубовта на едниот 
зависи само од љубовта на другиот. Нека b > 0 и c < 0. Во овој случај, општите равенки 
се сведуваат на системот: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑐𝑐𝑑𝑑 

Динамиката на романтичното поведение на Ромео и Јулија може да ја прикажеме 
графички со нумеричко интегрирање на системот на диференцијални равенки. 
Равенките коишто сега ги разгледуваме се линеарни, па тие можат и егзактно да се 
решат, меѓутоа затоа што во принцип пореален модел се добива за покомплицирани 
нелинеарни случаеви коишто подолу ќе ги сретнеме, добро е да прикажеме како 
нумерички се решава општ систем коишто го вклучува и линеарниот случај. За 
нумеричко решавање на системот на диференцијални равенки ќе го користиме 
програмскиот пакет Wolfram Mathematica. Најпрвин ги дефинираме функциите за 
равенките на системот, променливите, како и времето на интеграција, со задавање 
на следните наредби: 

ravenki[a_,b_,c_,d_,x0_,y0_]:={x'[t]a*x[t]+b*y[t],y'[t]c*x[t]+d*y[t],x[0]x, 
y[0]y0}; 

 

promenlivi={x,y}; 

vreme [tmax_]:= {t,0,tmax}; 

Тука, променливата x се однесува на променливата R, додека променливата y во 
кодот одговара на променливата J во равенките. Функцијата со која што се решава 
системот на диференцијални равенки се задава со наредбата 

sol[a_,b_,c_,d_,x0_,y0_,tmax_]:=NDSolve[ravenki[a,b,c,d,x0,y0], promenlivi, 
vreмe[tmax]]; 

Кога сме завршиле со внесувањето на сите потребни функции за решавање на 
системот, може да ја нацртаме временската зависност на романтичното поведение 
на Ромео и Јулија за дадени параметри.  
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Plot[Evaluate[{x[t],y[t]}/.sol[0,0.8,-1.2,0,0.5,-0.5,50]],{t,0,15}] 

Во конкретниот случај, избираме a = 0, b = 0.8, c = -1.2, d = 0, при што како резултат ја 
добиваме Слика 2. 

 

Друг карактеристичен случај е кога двајцата љубовници имаат спротивни 
карактеристики во однос на романтичниот стил. Тоа значи дека c = -b и d = -a, а 
равенките се:  

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑏𝑏𝑑𝑑 − 𝑎𝑎𝑏𝑏 

Ваквиот случај има повеќе можни резултати во зависност од конкретните вредности 
за a и b. Можат да завршат во сите комбинации љубов-омраза (слика 3 лево), или во 
бескраен циклус (слика 3, десно), но не може да има апатија меѓу нив.  

 

Слика 3. Приказ на векторското поле на романтичното поведение на Ромео и Јулија 
кога c = -b и d = -a, за параметрите: (лево) a = 0.2, b = -0.1; (десно) a = 0.2, b = -0.5. 

Слика 2. Романтичната динамика на Ромео и Јулија за 
параметрите a = 0, b = 0.8, c = -1.2, d = 0. 
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Со помош на наредбата StreamPlot може да се прикаже векторското поле на 
динамичкиот систем за различни параметри (слика 3), при што се дава графички 
приказ на поведението на системот во зависност од почетните услови. За приказ на 
левиот панел од слика 3 е искористена наредбата  

StreamPlot[{0.2*x -0.1*y, 0.1*x -0.2*y}, {x, -Pi, Pi}, {y, -Pi, Pi}] 

Трет случај е кога се работи за два љубовника со исти романтични стилови. И тука 
има повеќе можни резултати според љубовниот стил. Претпазливи љубовници, кои 
повеќе се мотивирани од чувствата на партнерот отколку своите, и љубовџии, или ќе 
се сакаат или ќе се мразат, во зависност од почетните услови. Парови на осаменици 
кои повеќе се мотивирани од чувствата на партнерот, и самобендисани чудаци, 
завршуваат така што едниот партнер го сака другиот, но друиот него го мрази. 
Претпазливите љубовници и осамениците што се повеќе мотивирани од своите 
чувства завршуваат во апатија. Нема случај во кој ќе се добие бескраен циклус љубов-
омраза.  

Уште еден интересен случај е кога чувствата на Ромео не зависат ниту од неговите 
ниту од чувствата на Јулија, т.е. тие не се менуваат во текот на времето. Во овој случај, 
целата судбина е опредена од љубовниот стил на Јулија, но и од вредноста R (љубовта 
на Ромео). За R > 0 (Ромео е заљубен во Јулија), Јулија ќе му ја возврати љубовта ако е 
претпазлив љубовник или самобендисан чудак. Ако е осаменик, нејзините чувства 
постојано ќе растат. 

 Читателот се охрабрува да ги испита детално овие случаи во програмскиот пакет 
Mathematica со примена на претходните наредби за цртање на временската 
зависност и на векторското поле на системот при различни параметри што 
одговараат на погореспоменатите романтични стилови. 

 

4. ЉУБОВНИ ТРОЈКИ 

Ако ја замешаме малку работата и додадеме уште еден љубовник во ситуацијата, се 
добиваат многу посложени резултати. Ќе земеме дека Ромео ја изневерува Јулија, 
односно има љубовница која што ќе ја наречеме Гиневера. Ова име одговара на 
конкретната ситуација, земајќи предвид дека Гиневера е сопругата на кралот Артур, 
која што според легендите го изневерила со еден од витезите на тркалезната маса, 
сер Ланселот.  

Се добива многу комплициран случај ако ги земеме чувствата на секој од актерите во 
љубовниот триаголник спрема другите двајца. Затоа, ќе претпоставиме дека 
Гиневера и Јулија не знаат една за друга. Исто така, Ромео го има истиот романтичен 
стил и кон двете љубовници. Може уште да се поедностави ситуацијата, ако земеме 
дека чувствата на Гиневера за Ромео влијаат на чувствата на Ромео за Јулија 
спротивно од начинот на кој што влијаат чувствата на Јулија за Ромео на чувствата 
на Ромео за Гиневера. Тоа во математичка форма може да се претстави со следниот 
линеарен систем: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐽𝐽
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐽𝐽 + 𝑏𝑏(𝑏𝑏 − 𝐺𝐺) 
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𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐽𝐽 + 𝑑𝑑𝑏𝑏 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐺𝐺
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐺𝐺 + 𝑏𝑏(𝐺𝐺 − 𝑏𝑏) 

𝑑𝑑𝐺𝐺
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑒𝑒𝑑𝑑𝐺𝐺 + 𝑓𝑓𝐺𝐺 

Тука RJ е променлива која ја карактеризира љубовта на Ромео кон Јулија, RG  е љубовта 
на Ромео кон Гиневера, J е љубовта на Јулија кон Ромео, а G е љубовта на Гиневера кон 
Ромео. Од ваквата конфигурација можат да се добијат повеќе интересни резултати. 
Бидејќи има поголем број комбинации на љубовни стилови, како и различни почетни 
услови, на читателот му оставаме за домашна задача подетално да ги разгледа 
различните случаи.  Ние тука ќе разгледаме специфична модификација на овој 
систем којшто опишува нелинеарен љубовен триаголник, земајќи ги предвид 
нелинеарните ефекти на романтичната динамика на Ромео кон неговите љубовници 
Јулија и Гиневера. Нелинеарниот систем е зададен на следниот начин: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐽𝐽
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐽𝐽 + 𝑏𝑏(𝑏𝑏 − 𝐺𝐺)(1 − |𝑏𝑏 − 𝐺𝐺|) 

𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐽𝐽(1 − �𝑑𝑑𝐽𝐽�) + 𝑑𝑑𝑏𝑏 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐺𝐺
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐺𝐺 + 𝑏𝑏(𝐺𝐺 − 𝑏𝑏) (1 − |𝐺𝐺 − 𝑏𝑏|) 

𝑑𝑑𝐺𝐺
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑒𝑒𝑑𝑑𝐺𝐺(1− |𝑑𝑑𝐺𝐺|) + 𝑓𝑓𝐺𝐺 

Дополнителните множители на различните членови од линеарниот систем имаат 
реална смисла. На пример, во втората равенка, наместо членот 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐽𝐽 ја имаме 
логистичката поправка 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐽𝐽(1 − �𝑑𝑑𝐽𝐽�), чие што значење е следно. Во линеарниот 
случај, позитивната вредност за параметарот a би значело дека Јулија е охрабрена од 
љубовта на Ромео кон неа, и како таа љубов расте, расте и охрабреноста на Јулија кон 
таа врска. Меѓутоа, во нелинеарниот систем дополнителниот множител (1 − �𝑑𝑑𝐽𝐽�) 
предизвикува охрабреноста на Јулија да има нелинеарно поведение, односно ако 
љубовта на Ромео кон Јулија е претерана, таа се обесхрабрува од таквиот однос, и 
започнува да го избегнува. Спротивно, доколку Ромео претерано ја мрази Јулија, таа 
е охрабрена од таквиот однос на Ромео кон неа, и започнува да искажува симпатии 
кон него, иако предтоа го избегнувала, односно го мразела. Ова поведение многу 
одговара на реалните ситуации, кога претераната љубов, односно омраза на еден од 
љубовниците, буди спротивни чувства кај другиот љубовник. Во конкретниот 
нелинеарен случај за одредени параметри на системот се појавува хаотична 
динамика на романтичното поведение, што се согледува во чувствителноста на 
романтичното поведение на љубовниците од почетните услови.  

 Графичкиот приказ на променливите RJ и Ј во зависност од времето се 
прикажани на Слика 4. Параметрите на романтичните стилови на тројцата 
љубовници изнесуваат : a = –3,  b = 4 (Ромео е претпазлив љубовик), e = 2 and f = –1 
(Гиневера е претпазлив љубовник), c = –7 и d = 2 (Јулија е самобендисан чудак).  
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Слика 4. Динамиката на романтичните стилови на Ромео и Јулија во љубовен триаголник со 
Гиневера, за параметрите a = -3, b = 4, c = -7, d = 2, e = 2, f = -1. 

 

Очигледно е нелинеарното поведение на љубовта на Ромео кон Јулија (RJ, сина 
линија) и на Јулија кон Ромео (J, црвена линија). Ваквата нелинеарност е уште 
попрегледна доколку се нацрта динамичкото поведение на овие параметри во 
фазната рамнина, прикажано на Слика 5. 

 

Слика 5. Динамиката на романтичните стилови на Ромео и Јулија во фазна рамнина. 
Очигледна е појавата на "чуден атрактор". 

Тука лесно се гледа дека фазната траекторија за овие параметри има комплицирана 
структура. Подеталното испитување на траекторијата во рамките на нелинеарната 
динамика кажува дека таа конвергира кон "чуден атрактор" со нецелобројна 
(фрактална)  димензија, и поседува еден експонент на Љапунов поголем од нула, што 
укажува на хаотичното поведение на системот за ваквиот романтичен стил на 
љубовниците. Сликите 4 и 5 се добиени со примена на следнот код во Mathematica: 
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ravenki[a_,b_,c_,d_,e_,f_,x10_,x20_,y0_,z0_]:={x1'[t]a*x1[t]+b*(y[t]-
z[t])*(1-Abs[y[t]-z[t]]), y'[t]c*x1[t]*(1-
Abs[x1[t]])+d*y[t],x2'[t]a*x2[t]+b*(z[t]-y[t])*(1-Abs[z[t]-y[t]]), 
z'[t]e*x2[t]*(1-Abs[x2[t]])+f*z[t], x1[0]x10, x2[0]x20, y[0]y0, 
z[0]z0}; 

 

promenlivi={x1,x2,y,z}; 

 

vreme [tmax_]:= {t,0,tmax}; 

 

sol[a_,b_,c_,d_,e_,f_,x10_,x20_,y0_,z0_,tmax_]:=NDSolve[ravenki[a,b,c,d,e,f,x
10,x20,y0,z0], promenlivi,vreme[tmax]] 

Plot[Evaluate[{x1[t], y[t]} /.  sol[-3, 4, -7, 2, 2, -1, 0.1, 0.2, -0.1, 0.3, 15]], {t, 0, 
15}] 

ParametricPlot[Evaluate[{x1[t], y[t]} /.  sol[-3, 4, -7, 2, 2, -1, 0.1, 0.2, -0.1, 0.3, 
50]], {t, 0, 50}] 

 

Лесно може да се покаже и "ефектот на пеперутката", односно чувствителноста на 
динамиката на хаотичниот систем од почетните услови. Така, на пример, на Слика 6 
се прикажани две поведенија на љубовта на Ромео кон Јулија, каде што црвената 
крива одговара на почетни услови коишто многу малку се разликуваат во однос на 
сината крива (за околу 0.1 %).  

 

Слика 6. "Ефект на пеперутка" кај љубовта на Ромео кон Јулија. 

Како што се гледа, иако промената на почетните услови е незначителна, 
романтичното поведение на Ромео кон Јулија значително е променето после 
одредено време.  
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Динамика на љубовни афери 

 
5. ЗАКЛУЧОК 

Динамиката на љубовните афери е мошне интересна област за истражување во 
физиката на нелинеарните системи. Во оваа работа покажавме дека со едноставна 
употреба на програмскиот пакет Mathematica може да се добие нагледна претстава за 
тоа што ќе се случи во некоја љубовна врска која што се состои од двајца или тројца 
актери. Видовме дека резултантното поведение многу зависи од карактерот на 
луѓето коишто влегуваат во ваквите врски, односно од нивниот романтичен стил 
којшто се опишува со погодно избрани параметри. Линеарните системи на 
диференцијални равенки коишто ја опишуваат еволуцијата на врската можат 
погодно да се модифицираат со вклучување на одредени нелинеарности за да се 
добие подобар модел на систем што поверодостојно би ја опишал љубовната афера 
во реалниот живот. Ваквите системи се понекогаш и хаотични, па при нивното 
опишување се сретнуваат чудни атрактори, фрактални димензии и структури, 
ефектот на пеперутката, и слични поими од теоријата на нелинеарната динамика. Се 
надеваме дека со оваа статија ќе побудиме интерес кај младите читатели за 
нелинеарните динамички системи, која што е област од особен интерес во постојните 
истражувања во теориската физика.  
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СИМУЛАЦИЈА НА ИДЕАЛЕН ГАС  

Билјана Митреска,  Зоран Трајковски и Христијан Кочанковски  

 

ВОВЕД 

Молекуларната структура како и взаемното дејство помеѓу честичките е предмет 
на проучување на молекуларната физика. Притоа таа ги користи законите на 
термодинамиката , веројатноста како и статистичката физика.  

Молекуларо-кинетичката теорија на идеален гас ја разгледува супстанцијата 
притоа сметајќи дека таа е составена од голем број на молекули кои се во постојано 
движење. Притоа ја објаснува врската помеѓу  макроскопските параметри на состојбата на 
гасот( температура, притисок, енергија) и микроскопските појави кои се одвиваат во 
самиот гас хаотично.  

ИДЕАЛЕН ГАС 

Во рамките на молекуларната физика се јавува теорискиот модел на гас  наречен 
уште и идеален гас кој претставува модел со кој може да се замени реалниот гас , се со цел 
да се поедностави  неговото проучување. Идеалниот гас е составен од голем број на 
честички кои се движат хаотично така што интеракциите помеѓу ваквите честички се 
манифестираат со еластичи судари помеѓу самите честици како и еластични судари со 
ѕидовите на садот во кој се наоѓа ваквиот гас. Концептот на идеалниот гас е доста корисен 
затоа што за него важи законот за идеален гас  која претставува една поедноставена 
равенка на сосотојба на гасот. Овој модел се применува затоа што при нормални услови 
како што се стандардна температура (0℃) и притисок (105 Pa ) поголемиот дел од реалните 
гасови се однесуват како идеален гас . Исто така гасовите како што се : азот, кислород, 
водород, јаглерод диоксид може да се сметаат за идеални гасови со одредени отстапувања. 
Всушност гасот може да се потчинува на овој модел доколку се работи за високи 
температури и ниски притисоци. Тоа е така затоа што за високи температури  реботата 
што треба да се изврши против интермолекуларните сили  е многу помала од кинетичката 
енергија на молекулите на гасот. Според тоа молекулите на гасот многу слабо дејствуваат 
една со друга и зафаќаат  мал волумен во споредба со волуменот што го зафаќа гасот. На 
тој начин потенцијалната енергија на молекулите на идеалниот гас може да се занемари 
во споредба со кинетичката енергија . 

Моделот на идеален гас не важи за ниски температури и високи притисоци и за 
гасови каде што има силни меѓумолекуларни сили . Кога имаме нисок притисок волуменот 
на  реалниот гас е поголем , а пак на ниски температури притисокот на реалниот гас е 
помал од оној на идеалниот гас.  На точно определени точки на високи притисоци и ниски 
температури кај реалните гасови се јавува фазен премин кој може да биде премин кон 
тврда или течна состојба. Се разбира кај идеалниот гас не се опишуваат никакви фазни 
премини кои се објаснуваат со поинакви равенки на состојба од основата равенка.  

 

18 



Симулација на идеален гас 

Идеалниот гас може да се користи како модел кој  го прикажува движењето на 
електроните во металот и претставува доста важен модел во статистичката механика. 

Карактеристики на идеалниот гас: 

• молекулите на гасот се моделираат со сфери чии што димензии се многу мали и 
поради тоа се  сметаат за материјални точки 

• сите судири се еластични и движењето е без триење (без загуба на енергија при 
судар и движење) 

• средното растојание помеѓу молекулите е многу поголемо од нивната големина 
• честичките на гасот се движат во произволни насоки со определена распределба 

на брзини 
• бројот на заемните судири е занемарлив во споредба со судирите на честичките во 

садот 
• не постојат сили кои дејствуваат помеѓу честичките  

Според молекуларно кинетичката теорија молекулите на гасот  при топлинското 
движење се судираат со ѕидовите на садот при што отскокнуваат со иста брзина назад така 
што доаѓа до промена на нивниот импулс. Промената на импулсот ја определува силата со 
која ѕидот дејствувал на молекулот. Бидејќи на ѕидот има огромен број на судари , нивното 
дејство може да се замени со средна сила . Така може да дефинираме и притисок на гасот 
како однос помеѓу големината на средната сила и плоштината на која таа дејствува. 

Во молекуларно-кинетичката теорија постои врска помеќу притисокот, волуменот  
и температурата на гасот. 

𝑝𝑝 = 𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑇𝑇 

𝑝𝑝 −притисок на гасот 

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
𝑉𝑉

  -концентрација (број на молекули на определен волумен) 

𝑘𝑘 -Болцманова константа 

Т –температура 

Од оваа равенка се изведува и равенката на гасна состојба: 

𝑝𝑝 𝑉𝑉 =
𝑚𝑚
𝑀𝑀

 𝑅𝑅 𝑇𝑇 

m-маса на гасот 

М-моларна маса 

R-универзална гасна константа 

Можеме да разликуваме три типови на идеален гас: 

• Максвел-Болцманов идеален гас 
• квантен гас на Бозе (составен од бозони) 
• квантен гас на Ферми (составен од фермиони) 

Бидејќи се работи за голем број на молекули се користат статистички методи со 
кои се одедуваат средни и најверојатни резултати на различни поединечни процеси кои 

19 



Симулација на идеален гас 

се одигруваат хаотично во системот. Меѓу нив е секако распределбата на брзини на 
молекулите која уште се нарекува Максвелова која зависи од видот на честичките и 
температурата.  

𝑓𝑓(𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣 = 4𝜋𝜋 � 𝑚𝑚
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

�
3
2  𝑒𝑒−

𝑚𝑚𝑣𝑣2

2𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑣𝑣2𝑑𝑑𝑣𝑣   

Оваа функција ја престставува веројатноста за брзините на честичките да се најдат 
во определен интервал (𝑣𝑣, 𝑣𝑣 + 𝑑𝑑𝑣𝑣) . Во системот  кој го проучуваме секогаш има молекули 
кои немаат брзина или пак имаат голема брзина, но тие се во помал број така што 
поголемиот де од нив се движат со некоја најверојатна брзина чија шро формула се добива 
со приравнување на првиот извод на горната функција со нула.  

𝑣𝑣 = �2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑚𝑚

     - најверојатна брзина на молекулите  

РЕАЛЕН ГАС 

Законите за реален гас ја опишуваат вистинската состојба на гасот притоа земајќи 
ги во предвид привлекувањата и одбивањата  помеѓу молекулите . За опишување на 
реалниот гас се користи равенката на Ван дер Валс: 

�𝑝𝑝 +
𝑎𝑎
𝑉𝑉2
� (𝑉𝑉 − 𝑏𝑏) = 𝑅𝑅 𝑇𝑇 

• p-притисок 
• V- моларен волумен 
• R-гасна константа 
• T-температура 

во оваа равенка a и b се константи кои се поврзани со следните релации: 

𝑎𝑎 =
27 𝑅𝑅2𝑇𝑇𝑐𝑐2

64 𝑝𝑝𝑐𝑐
 

𝑏𝑏 =
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑐𝑐
8𝑝𝑝𝑐𝑐

 

• 𝑇𝑇𝑐𝑐-критична температура( температура за која има точно определен волумен и 
притисок.  Уште се нарекува критична точка на супстанцијата, а тоа значи дека на 
температури над критичната супстанцијата се однесува како идеален гас) 

• 𝑝𝑝𝑐𝑐-критичен притисок 

Параметарот a зависи од привлечните сили помеѓу молекулите, додека вториот 
параметар b (се нарекува уште и Ван дер Валсова поправка на волуменот на реален гас) го 
прикажува конечниот волумен на молекулите односно нивните незанемарливи димензии 
. 

Она што е важно кај реалниот гас е: 

• ваквиот модел важи за Т<100К и p>107 Pa 
• -честичките на гасот на високи притисоци се многу густо пакувани така што 

нивните димензии не можат да се занемарат па не се сметаат за материјални 
точки како што беше случај кај идеалниот гас 
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Симулација на идеален гас 

• ефектот на конечен волумен на молекулите  
• појава на меѓумолекуларни сили : Ван дер Валсови сили (се работи за сили кои 

имаат електромагнетна природа и овозможуваат физички интеракции така 
што на многу големи растојанија се привлечни, а на мали растојанија се 
одбивни)  

• Молекуларните сили се оние кои што влијаат на притисокот на гасот. Всушност 
ако молекулите на гасот се наоѓаат на такво растојание за меѓу нив да има само 
привлечни сили на површината на садот ќе се појави сила која не се компензира 
и го влече молекулот внатре. Бидејќи силите ги влечат молекулите внатре 
притисокот во реалниот гас се намалува и сударите на ѕидот се намалуваат.  

 

Во овој проект ние се осврнуваме кон идеалниот гас како поедноставен модел за 
проучување и  во тој контекст со помош на програмскиот пакет Wolfram Mathematica 
изработивме симулација која го претставува однесувањето на  идеалниот гас. 

Претходно беше кажано дека доколку имаме идеален гас затворен во сад неговите 
судири со ѕидот на садот се еластични така што нема губење на енергија, а брзината ја 
менува својата насока , но не и модулот. Така топчињата може да ги претставиме како  
билјард каде што ѕидовите со кои се судираат топчињата можат да имаат различна форма.  
Движењето на ваквото топче е права линија со константна енергија пред и после сударот. 
Секој судар може да е претстави преку рефлексија каде што упадниот агол е еднаков со 
аголот на рефлексија. Билјардот претставува наједноставната интерпретација на 
Хамилтоновата механика на систем составен од честички со маса 𝑚𝑚 на кои не им 
дејствуваат надворешни сили. Така вкупната енергија на една таква честичка може да ја 
претставиме како: 

𝐻𝐻(𝑝𝑝, 𝑞𝑞) =
𝑝𝑝2

2𝑚𝑚
+ 𝑈𝑈(𝑞𝑞) 

• p е импулсот на честичката 
• q е нејзината координата  
• 𝑈𝑈(𝑞𝑞) е потенцијалната енергија која може да се дефинира наследниов начин: 

𝑈𝑈(𝑞𝑞) = �  0     𝑞𝑞 ∈  Ω
∞      𝑞𝑞 ∉ Ω   

каде што Ω е регионот со кој е ограничено движењето на честичката.  
Начинот на кој што се одбиваат молекулите од садот може да се илустрира со 

рефлексија(одбивање) од рамно огледало кој како математичка операција ќе биде 
разработен подолу.  

ОДБИВАЊЕ  (РЕФЛЕКСИЈА) 

Операцијата во која координатите (математички) на еден предмет се заменуваат 
со нивните слики кои се добиваат како нивен лик во рамно огледало се вика рефлексија. 

Рефлекцијата или одбивање може да се разгледува кај одбивање на топка од ѕид 
или пак одбивање на светлински зрак од некоја рамна површина.  
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Симулација на идеален гас 

 Ќе разгледаме една точка Т(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1, 𝑧𝑧1)  чиј што лик го набљудуваме во огледалото 
(сина боја). 

 

  

𝑟𝑟1���⃗ − 𝑟𝑟1���⃗ ∙ 𝑛𝑛�⃗ = ℎ�⃗  

𝑟𝑟2���⃗ = −𝑟𝑟1���⃗ + 2 ℎ�⃗  

 

𝑟𝑟2���⃗ = −𝑟𝑟1���⃗ + 2 (𝑟𝑟1���⃗ − (𝑟𝑟1���⃗ ∙ 𝑛𝑛�⃗ )𝑛𝑛�⃗ ) 

𝑟𝑟2���⃗ = −𝑟𝑟1���⃗ + 2𝑟𝑟1���⃗ − 2 (𝑟𝑟1���⃗ ∙ 𝑛𝑛�⃗ )𝑛𝑛�⃗ ) 

𝒓𝒓𝟐𝟐����⃗ = 𝒓𝒓𝟏𝟏����⃗ − 𝟐𝟐(( 𝒓𝒓𝟏𝟏�������⃗ ∙ 𝒏𝒏 )�����⃗ 𝒏𝒏��⃗ ) 

𝑟𝑟1���⃗ ∙ 𝑛𝑛�⃗ = 𝑟𝑟1 𝑛𝑛 cos𝜃𝜃 

ако 𝑛𝑛�⃗  има единечна должина и 𝜃𝜃 = 0  , тогаш имаме 𝑟𝑟2���⃗ = −𝑟𝑟1���⃗ , односно координатите на 
точката се трансформираат во спротивни. Ако земеме дека y-z координатите остануваат 
исти тогаш единствена трансформација е на координатата 𝑥𝑥 → −𝑥𝑥. 

( 𝑟𝑟1������⃗ ∙ 𝑛𝑛 )�����⃗   е растојанието на набљудуваната точка со рамнината . 

 Ќе го наречеме тоа растојание D. 

Ако рамнината има равенка 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑧𝑧 + 𝑑𝑑 = 0  и 𝑛𝑛�⃗ (𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) е нејзиниот нормален 
вектор  тогаш растојанието е дадено со фомулата: 

𝐷𝐷 =
 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑧𝑧 + 𝑑𝑑
√𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐2

 

Со претходно добиената формула за позицијата на рефлектираната точка имаме: 

𝑟𝑟1���⃗  
𝑟𝑟2���⃗  

ℎ�⃗  

𝑛𝑛�⃗  
рамнина 

Т Т’ 

𝜃𝜃 𝜃𝜃 
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Симулација на идеален гас 

𝑟𝑟1���⃗ (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) − 2
 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑧𝑧 + 𝑑𝑑
√𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐2

𝑛𝑛�⃗ (𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) = 𝑟𝑟2���⃗ (𝑥𝑥′,𝑦𝑦′, 𝑧𝑧′) 

На овој начин рефлексијата е претставена математички преку аналитичка 
геометрија. Меѓутоа ова наоѓа голема примена во физиката кај еластичните судари на 
топчиња. Затоа сега ќе разгледаме што се случува со едно топче кое се движи со 
определена брзина , удира во ѕид и се одбива и потоа продолжува по определен правец, кој 
всушност е правецот на векторот 𝑟𝑟2���⃗  (прикажан на сликата). 

Да разгледаме еден објект во вид на топка кој се движи со определена брзина 
брзина и удира во вертикално поставениот ѕид (слика). Забележуваме дека по ударот x 
компонентата на брзината на топчето се менува по својата насока. Во овој случај сметаме 
дека сударот е е еластичен при што брзината не го менува својот модул, туку само ја 
менува насоката. Y компонентата на брзината не се менува бидејќи во таа насока немаме 
никакви интеракции на објектот со други објекти. 

 

Ако имаме друга ситуација каде топчето удира на површина која е закривена тогаш 
брзината ja разложуваме на нејзината нормална и тангенцијална компонента. 
Тангенцијалната компонента останува непроменета додека пак нормалната е таа која ја 
менува својата насока (спротивно на почетната насока на брзината).  

𝑣𝑣𝑥𝑥 

𝑣𝑣𝑦𝑦 

�⃗�𝑣 

ѕид 

𝑣𝑣𝑦𝑦 

−𝑣𝑣𝑥𝑥 

�⃗�𝑣′ 

пред одбивање 

по одбивање 
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Симулација на идеален гас 

 

ДВОДИМЕНЗИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ИДЕАЛЕН ГАС 

За да ги дефинираме макроскопските параметри за опишување на равенката на 
состојбата на дво димензионален гас ја користиме аналогијата со трите димензии. Земаме 
гас составен од N моноатомни молекули кои се сместени во дводимензионален сад. Она 
што е запазено и што сакаме да се истакне во самата симулација е секако дека работиме во 
две димензии односно самиот сад во кој се наоѓа гасот е претставен преку рамнински 
фигури како што се квадрат, триаголник и круг. Величината што сега одговара на 
волуменот е всушност површината на садот, а концентрацијата сега се пресметува како 
број на честички на површината на садот. Ако набљусуваме една ваква молекула ќе 
забележиме дека таа  е определена со четири величини: x и y компоненти на векторот на 
позицијата и  𝑣𝑣𝑥𝑥 и 𝑣𝑣𝑦𝑦 како компоненти на брзината. Значи микросостојбата на гасот е 
определена со параметрите (𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑣𝑣𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑣𝑣𝑦𝑦𝑖𝑖  ). 

ПРИТИСОК НА ГАСОТ  

Кога гасот се наоѓа во определен сад молекулите  што се судираат со ѕидовите на 
садот и затоа нивното дејство се заменува со средна сила . Во две димензии притисокот се 
дефинира како средна сила на единица должина на садот .Така за единицата на притисок 
во две димензии се добива   𝑁𝑁

𝑚𝑚
  . 

 Она што го иситуваме во овој случај не се бројот на судари на целата површина 
туку во две димензии разгледуваме како топчињата удираат само целата должина на 
фигурата. Значи она што се претставува е бројот на судири на единица должина.  

Да земеме еден сад во облик на правоаголник со димензии на страните 𝑎𝑎  и 𝑏𝑏 во кој 
е сместени молекулите. Ќе ги разгедаме оние молекули кои се наоѓаат на растојание ∆𝑥𝑥 
десниот дел од садот и се движат во позитивна насока на 𝑥𝑥 оската.  

 

 

 

 

пред одбивање 

по одбивање 
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Симулација на идеален гас 

 

Бидејќи молекулите се движат со константна брзина  за нив важи: 

∆𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑥𝑥∆𝑡𝑡 

Притоа во садот ја дефинираме концентрацијата како: 𝑛𝑛 = 𝑁𝑁вкупно
𝑆𝑆

 ,каде што 𝑆𝑆 е 
плоштината на садот. 

Сега го дефинираме вкупниот број на молекули кои се наоѓаат во делот со 
плоштина ∆𝑥𝑥 𝑎𝑎 : 

𝑁𝑁 = 𝑛𝑛 ∆𝑥𝑥 𝑎𝑎  

ќе ја пресметаме и промената на импулсот на честичките: 

𝑝𝑝𝑖𝑖 =
𝑁𝑁
2

 𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑥𝑥  

∆𝑝𝑝 =
𝑁𝑁
2

 𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑥𝑥 − �−
𝑁𝑁
2

 𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑥𝑥� = 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑣𝑣𝑥𝑥 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑥𝑥𝑛𝑛 ∆𝑥𝑥 𝑎𝑎  

Средната сила ја дефиниравме како: 

𝐹𝐹 =
∆𝑝𝑝
∆𝑡𝑡

 

 

𝐹𝐹 =
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑥𝑥𝑛𝑛 ∆𝑥𝑥 𝑎𝑎

∆𝑡𝑡
=
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑥𝑥2𝑛𝑛 ∆𝑡𝑡 𝑎𝑎

∆𝑡𝑡
= 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑥𝑥2𝑛𝑛 𝑎𝑎 

𝑣𝑣2 = 𝑣𝑣𝑥𝑥2 + 𝑣𝑣𝑦𝑦2 = 2𝑣𝑣𝑥𝑥2 

𝐹𝐹 =
𝑚𝑚𝑣𝑣2

2
𝑛𝑛𝑎𝑎 

сметајќи дека       𝑝𝑝 = 𝐹𝐹 
𝐿𝐿

  , каде што 𝐿𝐿 е должината на која удираат молекулите за притисокот 
добиваме: 

y 

a 

b 

∆𝑥𝑥 

x 

25 



Симулација на идеален гас 

𝑝𝑝 =
𝑚𝑚𝑣𝑣2

2 𝑛𝑛𝑎𝑎
𝐿𝐿

 

односно за притисокот на дводимезионален гас во сад во облик на правоаголник  
добиваме: 

𝑝𝑝 =
𝑁𝑁
𝑆𝑆
𝑚𝑚𝑣𝑣2

2
𝑎𝑎
𝐿𝐿
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Школа млади физичари 39, (2014) ст. 28-38  
 

НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА СИЛИ НА ОТПОР 

Љупчо Петров 

ВОВЕД 

Кој камен лета подолго: оној кој ќе го фрлиме со почетна брзина во хоризонтален 
правец или оној кој ќе го пуштиме да паѓа од иста висина?  

Движењата во насока на 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 оските се независни, ако во соодветните равенки за 
движење (проекциите) по тие оски се јавуваат величини својствени само за тие насоки. Во 
тој случај, двата камења би требало да паднат во исто време. Меѓутоа, искуството 
покажува дека подолго лета исфрлениот камен. Силата на отпор може да има доста 
сложена зависност од брзината. Во продолжение, ќе разгледаме два различни модели на 
силата на отпор на воздухот.  

ТРИЕЊЕ ПРАВОПРОПОРЦИОНАЛНО СО БРЗИНАТА 

Во првиот модел, ќе земеме дека силата на отпор е пропорционална со брзината со 
која телото се движи низ течност или гас. Во општ случај, тоа е дадено преку равенството 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑘𝑘�⃗�𝑣 (1) 

Ваквиот израз е валиден за тела кои паѓаат бавно низ течности и за ситни тела кои се 
движат низ воздухот.  

 Нумерички да ја најдеме траекторијата, земајќи оти зрно песок со сферичен облик 
со пречник 2 𝑟𝑟 = 0.1 mm, густина 𝜌𝜌 = 3000 kg/m3 еднаш е фрлено со почетна брзина 𝑣𝑣0 =
1 m/s во хоризонтален правец од висина ℎ = 1 m, а потоа е пуштено слободно да паѓа од 
истата висина. Нека е законот на силата на отпор даден со  

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡�����⃗ =–𝑘𝑘 · �⃗�𝑣 = −6𝜋𝜋𝜋𝜋𝑟𝑟�⃗�𝑣 (2) 

а коефициентот на вискозност 𝜋𝜋 = 0.97 · 10−5 kg/ms.  

 Кога мала честичка или капка паѓа во воздухот, на неа дејствуваат силата на тежа 
и силата на отпор. Го применуваме Вториот Њутнов закон: 

𝑚𝑚�⃗�𝑎 = 𝑚𝑚�⃗�𝑔 − 𝑘𝑘�⃗�𝑣 (3) 

Бидејќи силите делуваат во ист правец (𝑦𝑦), забрзувањето на честичката изнесува (земајќи 
𝑦𝑦 да е насочена нагоре): 

𝑎𝑎𝑦𝑦 = −𝑔𝑔 + 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑦𝑦 (4) 

каде ставивме 𝐾𝐾 = 𝑘𝑘/𝑚𝑚. Оваа равенка ја отсликува ситуацијата кога телото е пуштено 
слободно да паѓа (сл. 1). 
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Сл. 1 Сл. 2 

Ако честичката е исфрлена во одреден правец, на неа дејствуваат истите сили 
(сл.2), но забрзувањето може да го разложиме по оските на следниот начин: 

𝑎𝑎𝑥𝑥 = −𝐾𝐾𝑣𝑣𝑥𝑥 (5) 

𝑎𝑎𝑦𝑦 = −𝑔𝑔 + 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑦𝑦 (6) 

Да забележиме дека во изразот (5) не се појавуваат величини својствени за 𝑦𝑦 −оската, 
додека изразите (4) и (6) се идентични. Според тоа, во случајот кога силата на отпор е 
правопропорционална со брзината, движењата по 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 оските се независни, па 
хоризонтално исфрленото и испуштеното тело истовремено ја допираат земјата. 
Дополнително, забрзувањето спрема надолу (𝑎𝑎𝑦𝑦) е смалено поради триењето, од каде 
телата подолго паѓаат, споредено со случајот кога не постои триење.  

Да ја анализираме равенката (4). Таа се однесува на ситуацијата кога телото е пуштено да 
паѓа од висина ℎ и таа претставува диференцијална равенка. Тоа го увидуваме ако ја 
препишиме на следниот начин 

𝑑𝑑𝑣𝑣𝑦𝑦 
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑔𝑔 + 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑦𝑦 (4’) 

Приметуваме дека на почетокот  𝑣𝑣 = 0 и модулот на силата на отпор е исто нула, а 
забрзувањето по модул е еднакво на земјиното. Со зголемување на 𝑑𝑑, големината на силата 
на отпор расте, а забрзувањето се намалува. Откога силата на триење ќе се изедначи со 
силата на тежа, телото се движи со константна брзина, наречена крајна брзина, 𝑣𝑣𝑘𝑘.  

Крајната брзина се добива од условот 𝑎𝑎𝑦𝑦 = 0 

𝑣𝑣𝑘𝑘 =
𝑔𝑔
𝐾𝐾

=
𝑔𝑔𝑚𝑚
𝑘𝑘

=
2𝑟𝑟2𝜌𝜌𝑔𝑔

9𝜋𝜋
 

(7) 

(ако се заменат величините).  

𝑚𝑚 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡�����⃗  

𝑚𝑚�⃗�𝑔 
�⃗�𝑣 

𝑚𝑚�⃗�𝑔 

 

y 
𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡�����⃗  

�⃗�𝑣 𝑣𝑣𝑥𝑥 

𝑣𝑣𝑦𝑦  
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Нумеричко моделирање на сили на триење 

Решението во програмскиот јазик FORTRAN, како и траекторијата на телото се 
дадени подолу.  

 PROGRAM PRV_STEPEN 
 IMPLICIT REAL(A-Z) 
C ************************************** 
C 'B' PRED IMETO OZNACUVA 'BEZ TRIENJE', 
C DODEKA 'P' - 'SLOBODNO PAGANJE 
C ************************************** 
 ETA=0.97*10**(-5.) 
 R=5.0*10**(-5.) 
 RO=3000.0 
 K=(9.0*ETA)/(2.0*R*R*RO) 
 G=9.81 
 X=0.0 
 H=1.0 
 Y=H 
 VX=1.0 
 VY=0.0 
 T=0.0 
 DT=0.05 
 BX=0.0 
 BY=H 
 BVX=1.0 
 BVY=0.0 
 BAY=(-1.)*G 
 PX=0.0 
 PY=H 
 PVY=0.0 
 PAY=(-1.)*G 
 OPEN(20,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\PRV.TXT") 
 OPEN(30,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\SLOB.TXT") 
 WRITE(20,*)T,X,Y,BX,BY 
 WRITE(30,*)T,PX,PY 
100 AX=-K*VX 
 AY=-G+K*VY 
 VX=VX+AX*DT 
 VY=VY+AY*DT 
 X=X+VX*DT+AX*DT*DT*0.5 
 Y=Y+VY*DT+AY*DT*DT*0.5 
 BVY=BVY+BAY*DT 
 BX=BX+BVX*DT 
 BY=BY+BVY*DT+BAY*DT*DT*0.5 
 PAY=-G+K*DT 
 PVY=PVY+PAY*DT 
 PY=PY+PVY*DT+BAY*DT*DT*0.5 
 T=T+DT 
 WRITE(20,*)T,X,Y,BX,BY 
 WRITE(30,*)T,PX,PY 
 IF(T.LT.0.50)THEN 
 GO TO 100 
 ENDIF 
 CLOSE(20) 
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 CLOSE(30) 
 END 

 
Сл. 3 

ТРИЕЊЕ ПРАВОПРОПОРЦИОНАЛНО СО КВАДРАТОТ НА 
БРЗИНАТА 

Кај тела што се движат со големи брзини низ воздухот, како што се авиони, скај 
дајвери, автомобили, бејзол топки и слично, силата на триење е приближно 
правопропорционална со брзината на квадрат, т.е.  

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡�����⃗ =– 𝑐𝑐𝑣𝑣�⃗�𝑣 = −𝑐𝑐𝑣𝑣2  
�⃗�𝑣

|�⃗�𝑣| 
(8) 

 

Забзувањето на тело кое паѓа поради силата на тежа е 

𝑎𝑎𝑦𝑦 = −𝑔𝑔 +
𝑐𝑐
𝑚𝑚
𝑣𝑣𝑦𝑦2 (9) 

Векторот на забрзувањето на тело исфрлено хоризонтално е 

�⃗�𝑎 = �⃗�𝑔 −
𝑐𝑐
𝑚𝑚
𝑣𝑣�⃗�𝑣 (10) 

а компонентите на забрзувањето се дадени со 

𝑎𝑎𝑥𝑥 = −
𝑐𝑐
𝑚𝑚
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑥𝑥 (11) 

𝑎𝑎𝑦𝑦 = −𝑔𝑔 +
𝑐𝑐
𝑚𝑚
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑦𝑦 (12) 

-0.1

0.2

0.5

0.8

1.1

0.0 0.5

y
(m

)

x (m)

Триење пропорционално со 
брзината

Со триење

Без триење

Слободно паѓање
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Нумеричко моделирање на сили на триење 

Поради тоа што 𝑣𝑣 = �𝑣𝑣𝑥𝑥2 + 𝑣𝑣𝑦𝑦2, за било која 𝑣𝑣𝑥𝑥 ≠ 0, равенките (9) и (12) не се еднакви, што 

значи дека движењата по 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 оските не се независни.  

 Ќе ја најдеме нумерички траекторијата, земајќи 𝑐𝑐 = 𝐵𝐵𝑟𝑟2 и 𝑚𝑚 = 4𝑟𝑟3𝜋𝜋𝜌𝜌/3. Телото е 
камен со топчест облик, при што 2 𝑟𝑟 = 2 cm, 𝜌𝜌 = 2400 kg/m3. Каменот е исфрлен со почетна 
брзина 𝑣𝑣0 = 40 m/s  од карпа на височина ℎ = 100 m во хоризонтален правец. Силата на 
отпор е  

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝐵𝐵𝑟𝑟2𝑣𝑣2 (13) 

Решението во програмскиот јазик FORTRAN, како и траекторијата на телото се 
прикажани во продолжение.  

 PROGRAM VTOR_STEPEN 
 IMPLICIT REAL(A-Z) 
C ************************************** 
C 'B' PRED IMETO OZNACUVA 'BEZ TRIENJE' 
C ************************************** 
 B=15.00 
 PI=3.14159 
 RO=2400.0 
 R=0.01 
 G=9.81 
 C=(3.0*B)/(4.0*PI*R*RO) 
 VX=40.0 
 VY=0.0 
 H=100.0 
 Y=H 
 X=0.0 
 T=0.0 
 DT=0.25 
 V=(VX*VX+VY*VY)**(1/2) 
 BX=0.0 
 BY=H 
 BVX=40.0 
 BVY=0.0 
 OPEN(10,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\VTOR.TXT") 
 WRITE(10,*)T,X,Y,BX,BY 
200 AX=-C*V*VX 
 AY=-G+C*V*VY 
 VX=VX+AX*DT 
 VY=VY+AY*DT 
 V=(VX*VX+VY*VY)**(1/2) 
 X=X+VX*DT+AX*DT*DT*0.5 
 Y=Y+VY*DT+AY*DT*DT*0.5 
 BVY=BVY-G*DT 
 BX=BX+BVX*DT 
 BY=BY+BVY*DT-G*DT*DT*0.5 
 
 WRITE(10,*)T,X,Y,BX,BY 
 T=T+DT 
 IF(T.LT.4.60)THEN 
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 GO TO 200 
 ENDIF 
 CLOSE(10) 
 END 

 
Сл. 4 

ЗАВИСНОСТ НА ДОМЕТ И ВРЕМЕ НА ЛЕТАЊЕ ОД РАЗЛИЧНИ 
ПАРАМЕТРИ 

 Откако видовме како отпорот на воздухот влијае на дометот, ќе ги најдеме 
траекториите на тело исфрлено со почетна брзина 𝑣𝑣0, така што 0 ≤ 𝑣𝑣0 ≤ 100 m/s. Во 
продолжение, ќе ги нацртаме графиците на движење и ќе го дадеме дијаграмот и 
зависноста на дометот 𝐷𝐷 од почетната брзина 𝑣𝑣0.  

 PROGRAM RAZLICNI_BRZINI 
 IMPLICIT REAL(A-H,J-Z) 
 DO 350 I=10,19 
 CALL FUNKCIJA(VX,I,T,X,Y) 
350 CONTINUE 
 END 
 SUBROUTINE FUNKCIJA(VX,I,T,X,Y) 
 IF(I.EQ.10)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ0.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.11)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ1.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.12)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ2.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.13)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ3.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.14)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ4.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.15)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ5.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.16)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ6.TXT") 
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 ELSE IF(I.EQ.17)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ7.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.18)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ8.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.19)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\BRZ9.TXT") 
 END IF 
 B=15.00 
 PI=3.14159 
 RO=2400.0 
 R=0.01 
 G=9.81 
 C=(3.0*B)/(4.0*PI*R*RO) 
 VY=0.0 
 X=0.0 
 H=100.0 
 Y=H 
 T=0.0 
 DT=0.25 
 VX=(REAL(I)-10.)*10.0 
 WRITE(I,*)T,X,Y 
300 AX=-C*V*VX 
 AY=-G+C*V*VY 
 VX=VX+AX*DT 
 VY=VY+AY*DT 
 V=(VX*VX+VY*VY)**(1/2) 
 X=X+VX*DT+AX*DT*DT*0.5 
 Y=Y+VY*DT+AY*DT*DT*0.5 
 WRITE(I,*)T,X,Y 
 T=T+DT 
 IF(T.LT.4.60)THEN 
 GO TO 300 
 ENDIF 
 CLOSE(I) 
 END 

 
Сл. 5 
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Домет спрема почетна 
брзина 
v0 (m/s) D (m) 

0 0.0000 
10 27.4978 
20 54.9955 
30 82.4933 
40 109.9911 
50 137.4889 
60 164.9867 
70 192.4844 
80 219.9822 
90 247.4799 

 

 
Сл. 6 

За крај, исто така ќе испитаме како зависат времето на летање и дометот од масата 
(густината) на телото од зададена почетна брзина 𝑣𝑣0. Составуваме и дијаграм користејќи 
ги условите од претходната задача за густини 500 ≤ 𝜌𝜌 ≤ 5000 kg/m3. 

 PROGRAM RAZLICNI_GUSTINI 
 IMPLICIT REAL(A-H,J-Z) 
 DO 450 I=10,19 
 CALL FUNKCIJA(I,T,X,Y) 
450 CONTINUE 
 END 
 SUBROUTINE FUNKCIJA(I,T,X,Y) 
 IF(I.EQ.10)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS0.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.11)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS1.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.12)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS2.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.13)THEN 
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 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS3.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.14)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS4.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.15)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS5.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.16)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS6.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.17)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS7.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.18)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS8.TXT") 
 ELSE IF(I.EQ.19)THEN 
 OPEN(I,FILE="C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERVER\DESKTOP\GUS9.TXT") 
 END IF 
 B=15.00 
 PI=3.14159 
 R=0.01 
 G=9.81 
 VX=40.0 
 VY=0.0 
 X=0.0 
 H=100.0 
 Y=H 
 T=0.0 
 DT=0.25 
 RO=(REAL(I)-9.)*500.0 
 C=(3.0*B)/(4.0*PI*R*RO) 
 WRITE(I,*)T,X,Y 
400 AX=-C*V*VX 
 AY=-G+C*V*VY 
 VX=VX+AX*DT 
 VY=VY+AY*DT 
 V=(VX*VX+VY*VY)**(1/2) 
 X=X+VX*DT+AX*DT*DT*0.5 
 Y=Y+VY*DT+AY*DT*DT*0.5 
 WRITE(I,*)T,X,Y 
 T=T+DT 
 IF(T.LT.4.60)THEN 
 GO TO 400 
 ENDIF 
 CLOSE(I) 
 END 
 

Дијаграм за зависност од 
густината 
ρ (kg/m3) t (s) D (m) 
500 2.50 45.17 
1000 3.00 68.13 
1500 3.25 88.10 
2000 3.50 103.55 
2500 3.50 111.33 
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3000 3.50 116.90 
3500 3.50 121.07 
4000 3.75 131.20 
4500 3.75 134.08 
5000 3.75 136.44 

 

 

Сл. 7 

 

Сл. 8 
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Сл. 9 
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 Школа млади физичари 39, (2014) ст. 40  
 

ДУХОВИ, ВРТЛОЖНИ ТОПОВИ И ЗЛИ СИЛИ,  
ОД ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФИЗИЧАР - ВОЗДУШНА ДИНАМИКА 

Ристе Попески-Димовски 

 

Секој од нас во својот живот се сретнал барем еднаш со „необјасниви“ појави како 
што се духови, зли сили, разни приказни и урбани легенди. Во минатото многу често  вакви 
појави и приказни биле користени за застрашување на народот, изнудување некакви 
информации. Трикови, магии и илузии, знаат да бидат забавни, некогаш страшни некогаш 
смешни. За човековото око, се може да биде интересно. 

Сите ние кога ќе погледнеме некој трик или „магија“ одма инстинктивно бараме 
одговор на тоа како тоа се изведува. Како магионичарот го прави тоа, како ги врти со 
поглед страниците на книгата, како го левитира топчето за пинг-понг, што е она 
невидливото што нас не допира низ ходникот во ноќта. 

Во ова кратко излагање ќе рзгледаме две појави, духови и левитација користејќи ја 
силата на умот, секако од гледна точка на физичар и аеродинамика. 

„За се постои објаснување, само треба да го активирате физичарот во себе и да 
погледнете низ очите на сите физичари пред вас„ - Ристе П. Димовски 

Експерименталното објаснување кое е во склоп на овој текст е на ниво да го разбере 
секој, но е наменето да ве заинтригира и да го активира вашиот мозок, да побарате 
објаснување, да проучите и да разберете што е она што ве допира доека шетате низ 
ходникот во ноќта. 

Проучувањето на аеродинамиката е само еден мал дел од физиката но иако мал е 
многу значаен. Најмалку од се ни дозволува авионите да летаат, формулите да можат да 
возат со 400 километри на час и слично. 

Воздухот е флуид и како таков неговото изучување влегува во областа динамика 
на флуиди или изучување на движењето на голем број честички како целина низ 
просторот.  Во ова предавање ние ќе разгледаме разлика меѓу турбулентен и ламинарен 
проток на воздух како и една многу интересна и специфична појава која се нарекува 
воздушен вортекс. Наиме ќе објасниме што се случува кога поголема количина воздух ќе 
помине низ мал кружен отвор, како изгледа формцијата која се добива и како таа патува 
низ просторот без да се растури поради запазувањето на моментот на импулс. 

https://www.youtube.com/watch?v=ig0ENGq7AZk 
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