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 Ролята и значението на понятията в съвременната наука са 

безспорни. Обаче, при тяхното разглеждане и използване за 

решаване на конкретни задачи, съществува вредна практика да не 

се търси техният физически смисъл и да не се свързват с 

природните закони и с физичните величини. Често, физичните 

понятия и величини се възприемат само, чрез техните словесни или 

буквени означения и изрази, без да се влага в тях някакъв 

действителен смисъл. Така, реалният им смисъл може да се замени 

изцяло с формален, при което с помощта на математически методи 

могат да се решават единствено задачи с измислени условия или 

пълни с условности. Но е добре да се знае и винаги да се напомня, 

че в природата, която е източникът на фундаментални знания, 

условности не съществуват. 

 С развитието на науката някои основни понятия претърпяват 

видоизменение, което в определена степен ги отдалечава от 

действителността и при използването им могат да се допуснат 

грешки. Съдържанието на едно понятие не може да се определя 

произволно, а в пряка зависимост от природните закони и след това 

от някои научно-теоретически изисквания. Целесъобразността от 

съществуването на понятията трябва да произтича от изискванията 

на действителността, а не от желанията на някои да отделят 

науката в самостоятелна и недостъпна област, боравеща с тези 

понятия, в общуване с условности и споразумения. Затова е 

необходимо при създаване на едно понятие да се доказва по 

достъпен начин целесъобразността му, а когато се изменя и 

развива неговото съдържание – да се извършва мотивировка, 

базирана на реалността.  

 



   Още по-голяма бдителност трябва да се проявява в случаите, 

когато едно понятие се създава на базата на други такива, защото 

ако те са въведени некоректно, то и произтичащите от тях ще бъдат 

неверни. 

 Безсмислието от съществуването на някои, дори 

фундаментални понятия, може да се докаже по категоричен начин, 

ако при използването им за решаване на реални задачи се достигне 

до противоречие. Наличието на противоречия показва, че веригата 

от взаимнозависими понятия някъде е съчленена или чрез 

въвеждане на условности, или чрез правене на произволни 

допускания, или чрез включване в тази верига на нереално 

обосновани понятия. 

 Такъв, най-вероятно, е случаят с допуснатото фундаментално 

противоречие за връзката между електростатичното и магнитното 

поле с някои техни характеристики. Става въпрос за изразите: 

  
  

 
 
  

  
  - за електростатичното поле 

  
  

 
 
  

  
  - за магнитното поле 

 Неверността на тези изрази може да се докаже по най-

убедителен начин, ако се обърнем към природата, а именно като се 

направи експеримент. 

 Ако и за двата случая на силово полево взаимодействие се 

измери силата  F при неизменни стойности на обобщената 

координата x(dx=0), ще се установи, че тя не зависи от квадрата на 

напрежението U2 и съответно на тока I2 . За разрешаване на това 

противоречие е необходимо да се разгледа произхода на горните 

зависимости. И двете произтичат от един фундаментален израз, а 

именно: 

    
  

  
 



 В него обобщената сила F и обобщената координата x не 

предизвикват съмнение, защото са физични величини. Такова 

съмнение, обаче може да се изрази към енергията W, защото тя е 

понятие. Затова се налага да се разгледа още веднъж смисълът на 

това понятие, както и свързаните с него такива. 

 

 Енергията изразява възможността да се свърши работа. 

 

 От това кратко определение възникват следните въпроси: 

- Откъде да произтича възможността да се върши работа? 

- Трябва ли да се реализира тази възможност (да се извърши 

някаква работа), за да се говори за енергия? 

- Какъв е смисълът на понятието работа, откъде произлиза то и 

какви са условията, при които може да се върши работа? 

 

В отговор на първия от тези въпроси може да се каже, че 

възможността да се извърши работа произтича от съществуването 

на някаква сила, независимо от нейният характер и начин на 

получаване. 

Когато се говори за енергията като количествена 

характеристика на възможността на една сила да извърши работа, 

то е необходимо да си представяме или да определяме ефекта от 

извършената работа. Просто трябва да се приеме като възможност, 

произтичаща от реалното съществуване на сила, без да се 

интересуваме в каква степен конкретните условия биха позволили 

тя да извърши работа. Една сила може да съществува стотици 

години, без да върши работа и да направи това при промяна само 

на условията в които действа. 

 Разкриването на истинският смисъл на понятието работа 

позволява да се изясни по-пълно, както понятието енергия, така и 

въпросът за енергетичното преобразуване. 



 Понятието работа произтича от един основен природен закон 

– вторият закон на Нютон: 

         
  

  
 

Той показва, че ако на едно тяло с маса m му действа 

неуравновесена сила F, тялото придобива ускорение dV / dt , в 

резултат на което възниква равна и противоположна масово 

разпределена инерционна сила m.dV/dt . Всеобщото схващане за 

вторият закон на Нютон е, че силата е равна на масата по 

ускорението, докато всъщност той изразява равенството на две 

отделни сили – първопричината за движението - силата F, 

независимо от нейният характер и произход и породената от 

движението инерционна сила m.dV/dt 

Този закон записан в друг вид е: 

                , 

 ражда две понятия – импулс на сила F.dt  и количество на 

движение m.dV. Така се придобива възможността да се разбере с 

колко се променя скоростта на едно тяло с маса m - когато му 

действа сила F=1N  в продължение на време dt=1s ,то ще придобие 

скорост V=1 m/s . Тъй като, проявата на този закон не се 

осъществява в статични условия по отношение движението на 

тялото, а само при наличие на ускорение и скорост, то може да 

възникне следният въпрос:  

 С колко ще се измени скоростта на едно тяло, ако му 

въздейства сила не в продължение на някакъв интервал от време, а 

в продължение на някакво разстояние? 

 Смисълът на този въпрос се заключава във факта, че при 

равни интервали от време, когато едно тяло се движи с ускорение, 

то преминава неравни интервали от разстояние и обратно – на 

равни разстояния съответстват неравни времена. За отговор на 

този въпрос закона на Нютон се записва в следният вид: 



              (
    

 
) , 

където α е ъгълът под който действа силата  спрямо скоростта 

на движение.  

 От тази формула се създават две други понятия – работа на 

сила            и кинетична енергия  
    

 
 . Така, може да се 

отговори с колко се изменя кинетичната енергия на едно тяло с 

маса m, ако му въздейства сила F на разстояние ds от неговото 

движение. След анализ на последното равенство могат да се 

направят следните изводи за понятието работа: 

1. Работа се извършва спрямо едно тяло от неуравновесена 

сила. 

2. Работа не се извършва, когато тялото се движи с постоянна 

скорост, а само когато се движи ускорително. 

3. Работа се върши само, когато ускорението на тялото е 

тангенциално, а не се извършва когато то е нормално 

(cos90=0). 

4. Работата има стойност, но няма характер, независимо от 

това, че силата има такъв. Силата може да е консервативна 

или дисипативна, вътрешна или външна, повърхностно или 

масово разпределена, задаваща движението или 

инерционна, а работата си е работа. 

 

Сега е необходимо да се разгледа един изключително важен 

въпрос – колко вида енергия съществува? 

Общоприето е да се смята че съществува два вида енергия – 

потенциална и кинетична. Потенциалната енергия се 

отъждествява с работата, която може да свърши дадена сила. За 

кинетичната енергия, съответстваща на израза  
    

 
 , се поставя 

въпросът дали тя изразява някаква възможност да се извърши 

работа, за да може да се твърди, че това е енергия. 



В действителност, този израз може в по-висока степен да 

характеризира състоянието на движение на едно тяло, отколкото 

възможността да се създаде сила в следствие инерциоността на 

тялото.  Възможността от създаване на сила , която може да 

извърши някаква работа не зависи само от масата на тялото m и 

скоростта V, с които то се движи в инерциалното пространство, а от 

външните условия. Така например, ако едно тяло с маса m1 се 

движи със скорост V1 , съпосочно на движението на друго тяло с 

маса m2 и скорост V2 ,то възможността за създаване на сила и 

извършване на работа ще възникне само при стълкновение на 

двете тела. Освен това, тази възможност ще съществува само до 

изравняване на скоростите на двете тела. Тогава изразът  
     

 

 
 не 

може да изрази възможността за създаване на работа , защото тази 

възможност ще зависи по съвсем случаен начин от масата m2 и 

скоростта V2 на другото тяло.  

 По същият начин, ако се търси аналогия със случая, когато 

силата, която би могла да извърши работа, се получава от 

налягане, то не може да се определи нейната стойност само от 

стойността на налягането, а е необходимо да се знае и площта , 

върху която действа това налягане. Така, че налягането на дадена 

среда не може да характеризира енергията на тази среда 

еднозначно.  

 Тези разсъждения естествено довеждат до следното 

твърдение: 

Няма друг вид енергия, освен потенциална. 

 Всяка енергия е потенциална, защото е свързана с 

възможността за извършване на работа от някаква сила. Но с какво 

би могла да се отъждестви тя е друг важен въпрос? Този въпрос е 

лесно разрешим, ако силата извършваща работа върху едно тяло 

не се изменя по големина. Тогава за всеки безкрайно малък 

интервал от разстояние ще има равни възможности за извършване 

на работа. В реалността обаче, най-често се среща обратният 



случай – за всеки безкрайно малък път от траекторията на 

движение на тялото действа различна сила. От тук и възможността 

за извършване на работа за всяка точка от траекторията ще е 

различна.  

 Всичко това показва, че е целесъобразно потенциалната 

енергия да се отъждествява не с извършената от силата работа, а 

със самата сила. 

 Този начин на тълкуване на понятието енергия позволява 

напълно да се определи възможността за извършване на работа 

върху едно тяло, независимо от характера на силата и от скоростта 

на нейното изменение. Трябва да се знае само големината на 

неуравновесената сила и посоката й спрямо скоростта на движение 

на тялото, откъдето ако е известна масата на тялото, може да се 

определи големината на тангенциалното ускорение. Така се 

получава пълна трансформация на понятието енергия от външните 

условия, при което се осъществява трансформация на сила в 

скорост. Енергията не показва нищо друго, освен темпа или 

интензивността на тази трансформация. Все пак е очевидно, че 

оценката на възможността да се извършва работа в една точка от 

траекторията на ускорителното движение на едно тяло, не е 

достатъчна за да покаже в зависимост от конкретни външни 

условия, колко ще продължава това ускоряване и съответно каква 

скорост ще придобие тялото до напълно изчерпване на 

възможността за ускоряването му. Затова е целесъобразно 

въвеждането на понятие запас от енергия. Това понятие може да 

попълни споменатите празноти, като покаже в конкретните условия 

на действие на една сила с колко ще се измени скоростта на тялото 

при достигане на точка от траекторията , в която тази 

неуравновесена сила ще престане да действа. Числено, това 

понятие ще съответства на пълната работа, която може да се 

извърши върху едно тяло при някакви външни условия. То ще бъде 

интегрална величина (натрупване на стойности с времето).  

 



 За да се разбере понятието енергия и запас от енергия се 

разглежда следният пример: 

 

 На фигурата е представено движението на тяло с маса m във 

въздушното пространство над Земята. От гравитационното 

взаимодействие се създава сила на тежестта G. В точка 1, тялото 

няма скорост и ускорение, защото силата на тежестта G e 

уравновесена от някаква сила на теглото P (напр. реакция на опора, 

подемна сила). В даден момент от времето, изменяйки външните 

условия се премахва действието на силата на теглото P (напр. 

изчезва опората или подемната сила). Тялото в този момент от 

времето ще бъде в състояние на безтегловност. На него ще действа 

силата на тежестта G и то ще се движи с ускорение g надолу към 

Земята. Движението под действие на неуравновесена сила дава 

възможност да се извърши работа, което означава че има някаква 

енергия. За точка 1 енергията ще съответства само на силата G.  

 Ускорявайки се по посока на силата G, тялото придобива 

скорост спрямо въздушната среда.  От наличието и големината на 

тази скорост се определя възникването и големината на 

повърхностно разпределена аеродинамична сила – на челно 

съпротивление Rx . Промяната на силата на съпротивление 



означава, че за всяка точка от траекторията на движение на тялото, 

енергията (възможността да се извърши работа) ще бъде 

различна. В точка 2, енергията ще се определя от 

неуравновесената сила G – Rx .Тази неуравновесена сила 

непрекъснато ще намалява до пристигане в точка 3, където ще 

стане равна на нула, защото силата на съпротивление се изравнява 

със силата на тежестта. Следователно в точка 3 енергията ще бъде 

равна на нула. Тялото ще продължи да се движи надолу с 

постоянна скорост, няма да се върши работа и съответно няма да е 

необходимо да се оценява възможността от извършване на работа 

по нататък по траекторията, тъй като тя е нула. 

 Но какво става в същото време със запаса от енергия? Той 

съответства на интеграла (натрупването):  

∫ (    )   

  

 

 

и зависи от външните условия – в случая формата, размерите и 

масата на тялото, както и от плътността на въздуха. От тези 

фактори ще зависи главно горната граница на интеграла – H2 . 

 Разглежданият пример позволява да се преодолее една 

заблуда, а именно че енергията на едно тяло, издигнато над Земята 

на височина H притежава енергия W = m.g.H .Съобразно смисъла на 

определените по-горе понятия, това не може да бъде енергия. Това 

може да е запас от енергия при някакви измислени, нереални 

условия – движение в безвъздушно пространство и в гравитационно 

поле, като разстоянието между центровете на масите на 

взаимодействащите си тела е много по-малко от собствените им 

размери. За реалните условия за които е изведен този израз, той 

няма смисъл нито на енергия, нито на запас от енергия. Причина 

за това несъответствие е недоглеждането, че при постоянна скорост 

на движение не се извършва работа, въпреки че има преместване. 

Затова все още е спорно определението, че тяло на което му 

действа сила от 1 N и е издигнато на височина 1 м притежава 



енергия 1 J. Това определение, както и определението за енергия и 

работа са взети от едни и същи учебници по физика, но се оказва че 

има противоречие. 

 По интересно е да се знае как се е стигнало до връзката между 

работа и потенциална енергия? Става въпрос за израза: 

А = - dП 

Който показва, че извършената работа от консервативна сила 

е равна на нарастването на потенциалната енергия, взета със знак 

минус, тъй като работата се извършва за сметка на намаляването 

на потенциалната енергия.  

За връзката между работата и израза  
    

 
 , наречен 

потенциална енергия, не би трябвало да има съмнение, тъй като 

той се получава въз основа на природен закон. 

Връзката между работа и потенциална енергия, обаче, се 

дължи на въведеното понятие потенциал. То има приложение при 

разглеждане на потенциални силови физични полета и 

представлява енергетична характеристика и има размерност на 

работа. 

Ако се анализира смисъла на това понятие, ще се достигне до 

непреодолими противоречия. Така например, за създаването на 

потенциал или за изменението му е необходимо да се извърши 

работа. Но не е уточнено едно много важно условие – характерът 

на движението при извършване на преместването. Ако се 

премества електрически заряд в електрическо поле, това реално 

става при постоянна скорост на движение. Тогава работа не се 

върши, но се счита че потенциалът му се променя. Същият пример 

може да се посочи и за гравитационното поле. Освен това, 

понятието потенциал некоректно се въвежда само чрез себе си, 

като се използва понятието нулев потенциал, въведено съвсем 

условно.  



За електрическото поле не може да се посочи реален пример, 

при който създаване на потенциал или разлика в потенциалите се 

осъществява при извършване на работа в чист вид – движение на 

свободни заряди с ускорение под действие на някаква реална сила. 

Понятието потенциал е въведено да охарактеризира 

възможността за въздействие само на едно силово поле, а в 

реалността няма такова въздействие. Винаги има взаимодействие 

на две или повече полета от един вид. 

Връщайки се към израза  А = - dП , може да се установи още 

едно много съществено противоречие. То се изразява в знака 

минус. Той показва, че работата се извършва за сметка на 

намаляване на енергията. В действителност обаче, повечето случаи 

на силово взаимодействие при силови физични полета показват 

обратното. При извършване на работа от силите на полето, 

големината на тези сили се увеличава. От там нараства и 

възможността от извършване на работа т.е. енергията. 

На основа на написаните противоречия, би трябвало да се 

счита, че изразът  А = - dП е нецелесъобразен. Същото трябва да 

важи и от произтичащият от него израз: 

F = - grad П 

Признаването на последното твърдение помага да се 

преодолее противоречията свързани с изразите: 

  
  

 
 
  

  
  - за електростатичното поле 

  
  

 
 
  

  
  - за магнитното поле 

 

 

 

 



 

 

Като се продължи с разрешаването на тези противоречия, 

може да се открият и други несъответствия. Става въпрос за 

изразите свързващи енергията на електрическото и магнитното 

поле с някой електрически характеристики: 

     ∫     

 

 

 

     ∫     

 

 

 

Знаейки възможните начини за създаване на напрежение U не 

може да се отдели нито един от тях, за който равенството между 

работата и съответният интеграл да е вярно. Например, 

пренасянето на заряди чрез галваничен контакт или създаване на 

напрежение на принципа на електромагнитната индукция. 

Още по-очевидна е липсата на връзка между извършване на 

някаква работа и създаване на магнитно поле чрез протичане на 

ток в токов контур. При създаване на магнитно поле от ток няма 

сила, нито преместване. Токът, създаващ магнитното поле е 

неуловим. Той не може да бъде измерен. Може да се измери само 

онзи ток, който създава топлина. При прокарване на ток в 

електрическа верига с помощта на някакъв източник се създава 

магнитно поле, но поддържане съществуването на това поле не 

става за сметка на този източник. И най-удивителното е, че точно 

когато на основата на силите на това поле се върши работа, токът 

през източника намалява. Този факт оспорва твърдението, че когато 

се извършва работа от магнитно поле, получено от протичащ ток, то 

тази работа е за сметка на източника, създаващ тока. Веднъж 

създадено, магнитното поле може да върши неограничено работа 

без да се изчерпва и да има нужда от възстановяване. 



В науката е необходимо съмнение и в очевидното. Тя трябва 

да се гради на това съмнение, защото ако то отсъства, веднага 

мястото му се заема от вярата. Тя се настанява и заема трайно 

място в научните становища и прави човека по-консервативен. Той 

предпочита да вярва, вместо да знае, защото първото е по-лесно. 

По-лесно е да се повярва в дадено научно твърдение въз основата 

на авторитета на онзи, който го поднася, отколкото ние сами да 

търсим и намерим безспорно потвърждение на това твърдение.  

Науката като човешка дейност, устремена към истината, не 

бива никога да заобикаля противоречията и парадоксите. Но се е 

случвало и се случва, когато противоречията натрапчиво застанат 

пред нас, те да се избягват чрез въвеждане на условности. Те 

помагат за убедителното математическо описание на проблема и с 

това се счита, че научната задача е решена. По такъв начин 

анализът и тълкуването на това решение води до нови 

противоречия. Прилагането на такъв подход при създаването на 

обобщени човешки знания ни отдалечава от обективната 

действителност и тя се губи в качеството си на критерии за 

истината. 

 

На основа на горните разсъждения и с цел преодоляване на 

споменатите фундаментални противоречия, могат да се направят 

следните изводи: 

1. Целесъобразно е понятието енергия да се отъждествява с 

неуравновесена сила в точка от траекторията на 

ускорителното движение на тяло, като по този начин да 

показва възможността от извършване на работа в тази 

точка. 

2. Целесъобразно е въвеждането на понятието запас от 

енергия. То да представлява интегрална величина и да се 

отъждествява с работата, която може да извърши дадена 

неуравновесена сила върху тяло, в зависимост от 

конкретните условия, в които съществуват тялото и силата. 


