
Малко физика за професори 

Проф. Б.Тошев, критикувайки нивото на българските учебници (и в частност тези по химия), 
на 09.02.2018 г. изказа някои мисли, които се нуждаят от коментар.  За мен няма съмнение, че 
учебниците ни не са на необходимото ниво нито по форма, нито по качество. Оказва се, обаче, 
че понякога авторите на учебниците се по-прави от уважаемия професор. Цитирам: 

„От много години в учебниците по химия може да се прочете следното: „с 
времето скоростта на правата реакция намалява, а скоростта на обратната реакция – 
расте. Когато скоростите на двете реакции се изравнят в химическата система се 
установява равновесие като това химично равновесие е динамично.“   

Тошев не казва от къде е цитираният текст, но според него той не бил верен,  и 
следователно при въвеждането на химичното равновесие е допусната фундаментална 
грешка“.  Няма да се впускам в обяснения и спорове. Вместо това, ще цитирам 
Статистическата физика на Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц, а нека читателят сам прецени 
дали да приеме мнението на Ландау, или на Тошев: 

„Всяка химическа реакция протича, изобщо казано, и в двете посоки; преди да 
стигне до равновесие едната от посоките на реакцията преобладава над другата, а при 
равновесие двете противоположни реакции протичат с такива скорости, че общият 
брой на частиците на всяко от реагиращите вещества не се променя.“ 

Двете формулировки дават една и съща физическа картина, особено пък за нуждите на 
гимназиалното образование. По-нататък Ландау и Лифшиц уточняват: „Предмет на 
термодинамиката, що се отнася до приложението й към химическите реакции, е изучаването 
само на химичното равновесие, но не и самият ход на реакцията, водеща до това равновесие.“  

Това прави ненужно (да не кажа безсмислено или подвеждащо) обяснението с 
изменението на свободната енергия по време на процеса, предложен отТошев. Този процес 
може изобщо да не е квазиравновесен, т.е. може за него да не съществува свободна енергия, 
може да са участвали катализатори, които след това са изнесени от системата. Химичното 
равновесие ще бъде същото. Тук се абстрахирам от това, че свободната енергия има минимум 
само при постоянни температура и обем, докато при постоянни температура и налягане (напр. 
в отворен съд) минимум има термодинамичният потенциал на Гибс.  

 Тошев си позволява да въведе нов абсолютен глобален прицип. Според него „Най-
важното твърдение на съвременното естествознание, от което следва светогледа на 
съвременния човек“, е че „всички процеси в природата спонтанно протичат само в една 
посока“. В по-сложните системи, каквито били химичните, това била посоката в която 
намалява свободната енергия, а в „по-простите“ (механичните) - посоката, в която 
потенциалната енергия на системата намалявала.  Аз пък все си мислех, че фудаменталният 
закон за „по-сложните“ системи е този, свързан с нарастването на ентропията, или казано по 
друг начин – вторият закон на термодинамиката. 

 За „по-простите“ (механичните) системи пък съм си мислел, че се подчиняват на 
принципа на най-малкото действие, а не на минимума на потенциалната енергия. 
Намаляването на потенциала определя силата (F = -grad U). Силата пък задава посоката на 
ускорението (F = ma), а не на скоростта. Вземете едно махало и се убедете, че скоростта мени 
посоката си. Когато махалото се издига, посоката на движението му е противоположна на тази 



на ускорението.В точката на минимума пък скоростта е максимална, т.е. системата се стреми 
да избяга от това състояние с максимална скорост. Нека добавя, че думата „спонтанно“ няма 
място в механиката. Състоянието на системата се определя от нейните координати и скорости 
(импулси). Ако в даден момент (начално условие) една топка се движи нагоре, тя ще се движи 
нагоре-надолу до края на света. 

А краят на света може би задава  единствената универсална посока? 

Д.П. 

 


