
Новият закон на Гюров-Нютон за гравитацията

Невероятно откритие е направил Рангел Гюров (в съавторство с вярната му
сътрудничка и последователка Ралица Берберова), което вероятно е изиграло
важна роля при избирането му за доктор на науките в Института по библио-
текознание. То е публикувано в сборника с доклади на 4-тата конференция с
международно участие ”Spase, Ecology, Nanotechnology and Safety“ (SENS-2008),
проведена на Златните пясъци, 4-7 юни 2008 г. Статията е озаглавена Влияние
на Луната върху появата на земетресения. Голямото откритие е направено
още в началото на статията. Авторите пишат:

“Силата, с която се привличат Земята и Луната, може да бъде пресмет-
ната чрез формулата:

(1) F = −GM.m

r2
= −G

4
3
ρ.π.r3.m

r2
= −k.r , където

M е масата на Земята;
m - маса на тяло на повърхността на Земята;
G - гравитационна константа;
r - разстояние между масовите центрове на Земята и тялото;
k = 4

3
G.ρ.π.m

ρ - плътност ”
Обръщам внимание, че r в знаменателя е разстоянието между центровете

на Земята и Луната, а r в числителя е радиусът на Земята, така че те няма
как да бъдат равни, за да се съкратят. За да бъдат равни, центърът на Луната
трябва да лежи на земната повърхност, а Луната трябва да потъне в Земята
на дълбочина от един лунен радиус, който е 1738 км. Това наистина би било
сериозно земетресение. Видът на формула (1) показва, че силата на привличане
расте с разстоянието r, което според авторите е разстояние между масовите
центрове на Земята и тялото. Това е Новият закон на Гюров-Нютон-
Берберова (дано Нютон не се обърне в гроба заради това обкръжение).

С това приносите на авторите не свършват. Те показват, че уравнение (1)
може да се прочете отзад напред и да се получи отново формулата на Нютон,
означена в публикацията им с (2). В този смисъл законът на Нютон е следствие
от закона на Гюров. Най-важното в тези две открития е, че те изобщо не се
използуват по-нататък никъде в статията.

С това обаче научните открития на Гюров-Берберова не свършват. Зако-
нът за гравитацията се появява в още една независима и противоречаща на
науката форма. Този закон е законспириран във формула (1) на втората част
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на статията Локализиране на общия масов център на системата “Земя-Луна”
(кавичките са от оригинала). За първи път в механиката центърът на масата
на две тела се определя от “уравнението за сума моменти (

∑
M = 0)”.

(1) |M.g.r0| = |m.g.re|, където
r0 - разстоянието от масовия център на Земята до общия масов център;
re - разстоянието от масовия център на Луната до общия масов център;
g - земното ускорение.
Това уравнение предполага, че силата, която действа на Земята е Mg, а

на Луната е mg. А това означава, че земното ускорение g е универсално и за
Земята и за Луната. Това е Втори закон на Гюров-Берберова - силата на
привличането на всяка планета е равна на масата й по земното ускорение g и
не зависи от масата на планетата, която я привлича. И за да стане напълно
ясна безсмицата на (1), ще добавя, че силата на привличане е колинеарна с
радиус-векторите r0 и re и моментите на тези сили са просто равни на нула.

Всъщност, думата momentum на английски означава импулс. А как от
закона за запазваме на импулса следва определянето на центъра на масите
е описано във всеки учебник без никакви земни или неземни ускорения. Но
за това трябва да си чел гимназиалния учебник по физика. Иначе, може да
откриеш още някой закон.

Накрая, един въпрос към научното жури, присъдило научната степен док-
тор на науките на неукия професор.

Някой от журито чел ли е тази “научна публикация”, преди да препоръча
“професора” за доктор на науките.
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