


Ти си свят красив,

чудесен,

с много дроби и числа

и по пътя ти нелесен

пърхам аз като пчела.

Ще направим като птици

да летим със песента

и със пламнали зеници

да твориме красота.



На крилете ти могъщи

ний към Марс ще полетим,

бели блокове и къщи

до небето ще строим.



Дълбините на морето

ще изучим с твойта мощ,

ще направим ний небето

да е светло ден и нощ.



Математика и 

Изобразително изкуство
Ако трябва да посочим мярка за сравнение на красотата, 

безспорно бихме казали, че това е “златното сечение”. От 

дълбока древност до днес то изразява връзката на 

математиката с архитектурата, скулптурата и живопис.



Златно сечение (известно още като златна пропорция, златен

коефициент или божествена пропорция) е ирационално 

число в математиката, което изрязява отношение на части, за 

които по-малката част се отнася към по-голямата, така както 

по-голямата към цялото. То се отбелязва с гръцката буква φ и 

има стойност приблизително равна на 1,618... 



Математика и Музика
Едно от най-ранните познати приложения на математиката в 

музиката се приписва на Питагор - гръцки математик, 

известен най-вече с теоремата си за правоъгълния 

триъгълник.

Според една легенда, докато Питагор минавал покрай 

някакви ковачи, се заслушал в шума на удрящите се в 

наковалните чукове. Той усетил, че всички чукове звучат 

хармонично. Любопитен за причината, Питагор 

направил пълно изследване на чуковете и открил, че 

когато се ударят, звучат на прости отношения, например 

2:1 или 4:1. Тези пропорции се отнасят респективно за 

тоновете, произвеждани в хармония. От друга страна

несъгласуваните тонове не били в прости отношения с 

никои от останалите. Въпреки че абсолютната вярност 

на мита е под въпрос, този пример илюстрира първото 

истинско приложение на математиката в музиката.



Днес математиката е в основата на музикалното изкуство. 

Някои от обикновените дроби са тъждествено равни на 

нотите.

Музикалната нота е графичен символ за означаване на 

музикален тон. Поставени в система, нотите показват 

дължината и височината на тона. Основните ноти биват:

*цели ноти =1

*половинки =1/2

*четвъртинки =1/4

*осминки =1/8

Една цяла нота се равнява по дължина на две половинки, 

две четвъртинки са една половинка, и т.н. 



Числата на Фибоначи безспорно са част от естествената 
хармония, която е приятно да се усеща, приятно изглежда и 
даже приятно звучи. Едно от най-важните свойства на 
числата на Фибоначи е съществуването на т.н. коефициенти 
на Фибоначи. 

На пианото, октавата е представена от 8 бели клавиши и 5 черни 

- всичко 13. Не е случайно, че музикалната хармония, която като 

че ли носи най-голямо удоволствие, е мажорното шестзвучие. 

Нотата Е (ми*) звучи като съотношение 0.625 към нотата С 

(до*). Почти колкото един от коефициентите на Фибоначи –

“златното сечение”.

Ф=1.61803…
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Танц

Ако разгледаме внимателно едно петолиние ще открием, че 

всеки нов ред от нотния лист започва с дроб. Математиката 

точно изчислява такта и ритъма дори и на такъв страстен 

танц като тангото. Най-популярният класически танц –

валсът, е в размер ¾ и всеки начинаещ брои наум стъпките 

до 3. Този пример илюстрира приложението на 

математиката в танцовото изкуство.



Българският фолклор е прочут в цялата Вселена. 

Неравноделните размери, характерни за българската 

народна музика, интригуват със своята нестандартност. 

Някои от по-популярните български народни танци и 

техните размери са:

Право хоро – 3/4

Дайчово хоро – 9/8

Пайдушко хоро – 5/8

Ръченица – 7/8



Литература
Както в народните български предания, така и в световните 

вярвания, числата имат своята символика. През вековете 

числата се превръщат в основни изразни средства, които 

предават мистичност на художествения текст. Математиката 

е особено застъпена в Библията, където цифрите 3, 7 и 9 

заключват в себе си божествената сила.



Театър

Една от най-забележителните и интригуващи изяви на 

театралното изкуство е фокусът. Представлението е 

една умело режисирана илюзия. Тя завладява ума и 

съзнанието на публиката. Много фокуси се базират на 

математически зависимости и логически идеи.



Кино
Много съвременни филми базират действието си на проста и на не чак 

толкова проста математика. Героите често попадат в заплетени 

ситуации, от които единствения начин да се измъкнат е 

последователност от решаване на логически задачи. “Математически 

уравнения” е филм, който доказва необходимостта от математика дори и 

в криминалния свят.

Един от най-нашумелите американски сериали “Бягство от затвора” 

разкрива невероятните възможности на човешкия ум. Майкъл Скофилд, в 

опит да помогне на брат си, планира действията си като прави и ред 

математически изчисления.



3D кино

3D киното е нов тип кино, където чрез специални очила се 

получава триизмерен образ на обектите. Самото 

проектиране на образите се получава чрез компютърна 

обработка, на базата на математическо моделиране. Без 

специалните очила образът е размазан, а чрез тях и чрез 

бързото прожектиране на кадрите (над 25 за секунда) се 

получава, както зрителите възприемат, реален триизмерен 

образ на обектите. 



Компютърно изкуство

Процедурното генериране е математически метод за 

произвеждане на компютърно съдържание в реално време, 

който има най-съществено приложение в компютърните 

игри. При този метод е нужно просто да бъдат запаметени 

математическите алгоритми, чрез които бива генериран 

съответният образ. Друго предимство на метода е 

многократното намаляване на големината на приложенията.


