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1-ви срок
Основни теми:
1. Въведение във физиката. Прости механизми.
o Значение, обхват. Минало, съвремие и бъдеще.
o Клин и Винт.
o Лост.
o Наклонена равнина.
o Колело и ос. (Trundle Wheel)
o Макара.
2. Сили.
o Сила на гравитацията. (Letter Balance)
o Центробежна сила.
o Опън. Натиск. Срязване. Усукване.
3. Механика.
o Статика и динамика.
o Сила, енергия, работа. (Click - Clock)
o Енергия. Възобновяеми източници на енергия.
o Път, скорост, ускорение.
2-ри срок
Основни теми:
1. Индустриалната революция.
o Конвейер
o Вериги
o Колело, зъбна предавка. (Dragster)
o Електромотор.
o Най-великите изобретения на съвремието.
2. Екология. Енергия от природата.
o Стари източници на енергия. ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ.
o Съвременни методи - соларни панели.
o Вятърни мелници. (Windmill)
o Термопомпи.
o Енергия от рециклиране.
3. Изготвяне на финален проект "Фабрика на бъдещето".
o Проектиране. Етапи и принципи на работа в екип.
o Макетиране. Изготвяне на финални материали.

Прости механизми
Прост механизъм се нарича механизъм, който променя големината и посоката на
приложена сила. Такива механизми са най-простият начин за прилагане на ефекта на
„силата на лоста“, за да се увеличи приложената сила. Простите механизми се
използват за извършване на механична работа. Ако пренебрегнем загубите от триене,
извършената работа върху товара е равна на работата, извършена от приложената
сила. Те могат да се използват за увеличаване на ефекта от приложената сила, като се
променя разстоянието на товара от приложната точка.
Основни прости механизми:
•
•
•
•
•
•

Лост
Колело и ос
Макара
Наклонена равнина
Клин
Винт

Това са елементарните градивни механизми, от които се строят по-сложните машини.
Историята им датира още от Архимед, който е изучавал лоста, макарата и винта.

Таблица с прости механизми, от книгата „Cyclopedia“ на Чамбърс, 1728. Простите
механизми са „буквар“ за разбиране на по-сложните машини.

Клин и Винт
Клин -един
един от основните шест прости механизми, представляващ
представляващ късо и много здраво
дървено или желязно устройство във формата на призма (сплеснато от единият край и
заострено в другият под малък ъгъл), което служи за разцепване на отделни части на
даден предмет. Може също така да служи за повдигането му или за застопоряването
му.

История. Произходът на клин е неизвестен вероятно, защото е бил използван от
повече от 9000 години. В древно египетските кариери се използвали бронзови
клинове, за да се откъснат каменни блокове, използвани в строителството.
Дървени клинове са били използвани от населението
населението на Северна и Южна Америк.
Използвали
и еленови рога като клинове за разцепване и обработка на дървен
материал, който бил бил използван за направата на канута, жилища и други
обекти.
Механичната предимство (М.П.) на един клин се определя от съотношението на
дължината на наклона към широчината на клина. И въпреки, че с клин с по-голям
по
ъгъл
и по-къса
къса дължина на наклона работата се извършва за по-кратко
по кратко време, е нужна
повече сила отколкото при клин с по-малък
по
ъгъл и по-дълга
дълга дължина на наклона. За
това се предпочитат клинове с по-малък
по
ъгъл и по-дълга
дълга дължина на наклона.
наклона

Глинен клин от 2120 г.пр.н.е
Клин за разделяне на дърво.

Винт
Винтът е крепежен елемент с цилиндрична, конусовидна или друга форма и външна
резба.. Винтовете обикновено се използват за свързване на елементи или за тяхното
позициониране. Те се захващат посредством резбата в резбови отвор, създаден в
даден елемент.

винтове

Винтът се състои от:
•
•
•

Тяло
Резба
Глава

Резбовите съединения са най-често:
често:

•
•
•

болтови,
винтови
шпилкови
Болт

шпилка

За да се използва винтът, обикновено в предметът има резбови отвор, където винтът се
поставя, навивайки се. Някои винтове, наричани самонарезни, са предназначени за
навиване в по-мек
мек материал, като сами нарязват в него вътрешна резба,
резба в която да
стоят. Болтът е крепежен елемент с външна резба, преминавщ през отвори в частите за
сглобяване, и е предвиден да се притяга с използването на гайка. Винтът и болтът се
различават по това, че болтът има гайка, а винтът няма. Когато нямат собствена глава,
винтовите съединения се наричат шпилки.
Повечето винтове се затягат с въртене по посока на часовниковата стрелка
(резбата
резбата им се нарича дясна),
дясна а се отвиват по посока обратна на часовниковата
стрелка. Най-често
често използваните ръчни инструменти за навиване на винтове са
отвертка, гаечен ключ.

Лост и наклонена равнина
Лостът е прост механизъм, представляващ греда, въртяща се около опорна точка.
Отсечките от края на гредата до опорната точка се наричат рамена на лоста. Лостът се
използва за повдигане на тежки товари за сметка на дължината на лоста. Така, ако
човек иска да повдигне
игне товар по-тежък
по тежък от самия себе си, ще използва по-дълъг
по
лост.
По-дългото
дългото рамо трябва да е откъм неговата страна, тъй като той е по-лек
по
от
повдигания товар.

Произведението на дължината на едното рамо по силата, приложена към него, е равно на
произведението
нието на дължината на другото рамо по силата, приложена към това рамо.

F1.l1=F2.l2,
F1 е силата, приложена към едното рамо (нека е лявото рамо),
l1 е дължината на лявото рамо в нашия случай,
F2 е силата, приложена към другото рамо (в нашия случай дясното рамо) и
l2 е дължината на дясното рамо.

Според легендата, лостът е изобретен от Архимед, който възкликнал: „Дайте ми
опорна точка и достатъчно дълъг лост и аз ще повдигна Земята.“

Видове лостове

Има два вида лостове:
• едностранен
• двустранен.

Различават се по това, къде е разположена опорната точка. По-разпространен е
двустранният лост, чиято опорна точка е разположена извън краищата на лоста, но
лостът лежи върху опорната точка. Така се получават две рамена. При едностранния
лост опорната точка е разположена в единия край на лоста и така се получава само
едно рамо.
Лост от първи род

Лост от първи род, при който опорната точка е разположена върху лоста, но не е в
краищата на този лост. Т.е. опорната точка се намира между точките на прилагане на
силите.
Примери за лостове от първи род:
•
•

ножица
клещи

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

везни
гаечен ключ
катапулт
гребло на лодка
метла
„кози крак“
брадва
нож
лопата
ключ
вилица
лъжица
отварачка

Лост от втори род

Лост, при който точките на прилагане на силите са от едната страна на опората, е лост
от втори род. Т.е. опорната точка е разположена в единия край
Примери за лостове от втори род:

•
•
•
•

катапулт
гаечен ключ
гребло на лодка
метла

Въртящ момент
Въртящ момент – физична величина, която характеризира силите по отношение на
способността им да предизвикват въртене. Въртящият момент се бележи с главна
буквата M и се пресмята по формулата М=F.l, където l е дължината на рамото, а F е
силата, приложена към рамото l. Единицата за въртящ момент е Нютон-метър
Нютон
(N.m)

Условие за равновесие на лост
Равновесие на лост се наблюдава тогава, когато силите от двете страни на лоста са
уравновесени. Това не означава, че силите трябва да са равни:
F1≠F2 – силите могат да са различни.
различни. Трябва да се изпълнява равенството F1.l1=F2.l2,
тоест дължината на рамената компенсира разликата в силите, които действат от двете
страни на лоста.

Наклонена равнина

Наклонена равнина - един от оригиналните шест прости механизми. Представлява
равна повърхност, чиито крайни точки са на различни височини. Използва се като прост
механизъм, с който се печели сила. Спечелената сила се изчислява по формулата
F=P.(h/l), където h-височината
височината на наклонената равнина, l-дължината
дължината на лоста и Pтеглото на тялото,
ялото, което придвижваме. Можем да си направим извода, че колкото попо
малък е наклона на дадена наклонена равнина толкова повече сила ще печелим.

История

Предполага се, че в миналото наклонената равнина се е използвала от древните
египтяни за построяването на древните пирамидите в Египет. Според някои
историци древните египтяни са изволзвали снопове трупи(дърва) и върху тях
слагали блоковете камък, за да ги прекарат до избраната от тях дестинация,
благодарение и на наклонената равнина. Дори и до днес се използват наклонени
равнини за прекарване на някакъв товар (от земята може да прекараш много
тежък товар до някакъв камион например, и колкото по-дълга е дължината на
наклонената равнина толкова повече сила ще се печели и по-лесно би се прекарал
даденият товар.

Колело и ос. Макара.
Колело

Колелото е свободно въртящ се механичен елемент с формата на кръг, изграден от
плътен материал като диск или от отделни конструктивни елементи. Обикновено се
закрепва към ос,, така че да може да се върти около нея. Колелото намира широко
приложение в различни области на техниката.. Обичаен пример за употребата на
колела са повечето транспортни средства,
средства, при които търкалящото се колело се
използва за намаляване на триенето между транспортното
о средство и повърхността, по
която се движи.

Египетска колесница

Колело за древна кола от 2 000 пр. Хр.,
Национален музей на Иран, Техеран

История:
Колелото е едно от най-старите
старите и най-важните
най важните технически изобретения в историята на
човечеството,, Познато е още от Месопотамия през 5 хилядолетие пр.н.е. –
първоначално като грънчарско колело.
колело

Известни са египетските и гръцките колесници, които символизират мощ и слава.

Предполага се, че предшественик на колелото в областта на транспорта са
цилиндрични дървени трупи, поставяни под товара за по-лесното
по лесното му преместване,
преместване
използвани още в древен Египет.
Египет Първите колела са прости дървени дискове с отвор
от
за
оста в средата. Колелата със спици са изобретени по-късно
по късно и дават възможност за
конструирането на по-леки
леки и бързи превозни средства.

Геометрия на колелото:
Геометрията на колелото се основава на геометрията на окръжността. Параметрите на
окръжността са:
•

•

•

Диаметър (D). Диаметърът на колелото определя неговия максимален габарит и
това е важен геометричен показател, не само по отношение на заемания обем, но и
когато при свързването с други колела в един механизъм определя предавателното
отношение на движението.
Радиус (r). Това е параметъра определящ разстоянието от коя да е точка от
окръжността на колелото до неговата ос. Математическата връзка между
диаметъра и радиуса е D=2r.
Периметър (p). Тава е разстоянието, което преминава колелото в една равнинна
плоскост за един оборот при въртене. За едно колело на превозно средство, пътят
изминат от превозното средство се определя от диаметъра на колелото, съответния
периметър на колелото и броя на оборотите. Математическото изражение на тази
зависимости е

P=π.D
Конструкция:
Независимо от разнообразието на приложението си, колелата имат сходна
конструкция. Основни елементи са:

Big O (Виенско колело) в Токио е безцентрово Виенско колело.

Главина
Главината е центъра на колелото и обикновено съдържа лагера и там се събират
спиците. Там се намира и оста.
Има и вариант на колелото, който може да бъде изпълнен без главина. Това колело е
известно като безцентрово или задвижвано по периферията. Понякога
Понякога главината е
почти толкова голяма, колкото е колелото.
•

Спици

Спицата е радиално разположен механичен елемент в колело, което свързва главината
му с кръглата конструкция на колелото (наплат, капла, метална профилна шина за
монтиране на гума, водно колело и др.). Създаването на колела със спици прави
конструкцията на колелото много по-лека.
по лека. Различават се два вида спици – работещи на
радиален натиск и работещи на опън.
•

Венец

Външната кръгова част на колелото или джантата (на автомобилното колело)
(английски:), наплати и метални шини при дървените колела, или металния профил
върху който се монтира гумата на транспортните средства. При друг вид колела като
водното, зъбното, Виенското и други, се прави конструкция в зависимост от
предназначението им.
•

Гума

Гумата е пръстеновидно покритие на джантата, което я защитава и подобрява
всестранно движението на транспортните средства чрез омекотяване на окачването,
абсорбиране на ударите и вибрациите, като в същото време осигурява постоянен
контакт с пътя. Основнитее материали, използвани за производството на гуми, са
синтетичен каучук, естествен каучук, тъкани и телове за укрепване, както и други
добавки.
Ос е конструктивен неподвижен елемент, който служи като опора на въртящи се части
(елементи) от конструкцията на машина или механизъм. Оста е закрепена неподвижно
към корпуса на машината, а въртящите се части се опират върху оста
посредством лагери – търкалящи (сачмени или ролкови) или плъзгащи (втулки), които
се монтират в цилиндричните участъци на оста. Обикновено осите са с дължина попо
голяма от диаметъра им и се изработват от материали с голяма здравина – стомана,
месинг, алуминиеви сплави, в миналото и от дърво (например при колелата на
волската кола), но в зависимост от предназначението могат да бъдат и от пластмаса,
както при видеоплеърите например.

Колело и ос

Колело и ос - това е един от основните шест прости механизми, който се основава на
две неподвижно свързани части с различен диаметър, въртящи се около общата си ос.
Колелото и оста представляват променен лост от първи род, който се върти в кръг
около опорната си точка (оста). Велосипедното колело, виенското колело и зъбното
колело са примери за колело и ос. Колелото и оста могат да имат дръжка с център
насочен към оста. Такъв инструмент е отвертката.

Колелото е свободно въртящ се механичен елемент с формата на кръг, изграден от
плътен материал като диск или от отделни конструктивни елементи. Обикновено се
закрепва към ос, така че да може да се върти около нея. Колелото намира широко
приложение в различни области на техниката. Обичаен пример за употребата на
колела са повечето транспортни средства, при които търкалящото се колело се
използва за намаляване на триенето между транспортното средство и повърхността, по
която се движи.

Геометрия на колелото

Геометрията на колелото се основава на геометрията на окръжността.. Параметрите на
окръжността са:
•
•

•

Диаметър (D).
Радиус (r).
). Това е параметъра определящ разстоянието от коя да е точка от
окръжността на колелото до неговата ос. Математическата връзка между
диаметъра и радиуса е D=2r.
Периметър (p).
). Тава е разстоянието, което преминава
преминава колелото в една равнинна
плоскост
лоскост за един оборот при въртене.

Ос е конструктивен неподвижен елемент, който служи като опора на въртящи се части
(елементи) от конструкцията на машина или механизъм.

Макара
Макарата - един от шестте прости механизми.
механизми Съставен е от колело, най-често
често с жлеб, около
което преминава въже, ремък или верига.. Макарите се използват за промяна на посоката на
приложена сила с неподвижна макара или за извършване на дадена работа чрез прилагане на
два пъти по-малка
малка сила с подвижна макара. Системи от две
две или повече макари, работещи
заедно, се наричат полиспасти.
полиспасти. Макарата е разновидност на лостовете. Тя представлява
колело с жлеб (улей) в което е поставено въже. Макарата може да се върти около ос, която
минава през центъра на колелото, като по този начин използва принципите на други два
прости механизма - колело и ос.

Стигнахме до извода, че макарата
акарата представлява - колело с жлеб,по който минава
въже.
2.Има два вида макара:

•

неподвижна- Оста "0" на неподвижната макара е фиксирана и служи като
опорна ос на един двустранен лост "AB".

Посредством нишката теглото "P" на окаченото тяло се предава в точка "A",а силата
"F",с която опъваме силомера - в точка "B" на макарата.Двете рамена на лоста "AO" и
"BO" имат еднакви дължини.Оттук
дължини.Оттук и от условието за равновесие на лост следва, че
големините
лемините на двете сили са равни:

F=P
•

подвижна- Оста "0" на подвижната макара,както и самата макара могат
да се движат нагоре и надолу.

В този случай макарата може да се разглежда като едностранен
едностранен лост с опора в
точка"A". На късото рамо "OA" е приложено теглото "P", а на дъглото рамо "AB""AB" силата
"F". Стигаме до отношението:

F=P:2
Условия за равновесие:
а)С НЕподвижна макара НЕ се печели сила , само удобство.
б)С подвижната макара СЕ печели сила.
Ние
ие измерихме обаче,че когато издигаме товара на определена височина,приложната
точка на силата "F" изминава два пъти по-дълъг
по дълъг път.Спечеленото в сила се компенсира
от удължаване на пътя.
Полиспаст.За
.За да избегнем необходимостта да дърпаме въжето нагоре,съчетаваме
подвижната макара с една неподвижна.Полученото устройство се нарича полиспаст.
Ако полиспастът се състои от две подвижни и две неподвижни макари,печеленето на
сила при него става четири пъти повече и т.н.

Сила на гравитацията.
Центробежна сила.
Гравитацията (или гравитационно взаимодействие) е едно от четирите
*фундаментални взаимодействия в природата. Гравитацията се изразява в наличието
на сила на взаимно привличане между всички материални обекти, които притежават
маса.
Гравитационното взаимодействие, подобно на електромагнитното взаимодействие,
има голям обхват. За разлика от него обаче силата на гравитацията между обектите
винаги е на привличане, докато при електромагнитното взаимодействие тя може да
бъде и отблъскване. В ежедневието гравитацията се свързва със свойството на телата
да тежат и да падат, тоест да се привличат към Земята. Единственото условие за
наличие на гравитация е наличието на обекти с маса; между всеки два обекта с маса
във Вселената съществува гравитационно взаимодействие, оттук следва че всеки
отделен обект с маса във Вселената изпитва привличане едновременно към всички
останали обекти във Вселената и на свой ред ги привлича.

Фундаментални взаимодействия във физиката са четири: гравитационно, електромагнитно,
силно ядрено и слабо ядрено. Те представляват взаимодействията между елементарните
частици и телата, които изграждат.
Силата е физична величина - мярка за взаимодействието между телата, което предизвиква
деформация или промяна на посоката и/или големината на скоростта на движение. Силата е
векторна величина, което показва, че се характеризира както с големина, така и с посока.

Закон на Нютон за всеобщото привличане Нютон бил учен, който изучавайки
движението на Луната и другите планети, формулира своя закон за гравитацията. От
първия принцип на механиката вече било известно, че на Луната трябва да действа
някаква сила, защото в противен случай тя би се движила праволинейно и равномерно,
а не по почти кръгова орбита. Нютон стига до извода, че небесните тела взаимно се
привличат със сили, имащи същата природа, както и силите, с които Земята привлича
заобикалящите ни тела (например падащата от дървото ябълка). Сили на всеобщо
привличане (гравитационни
гравитационни сили)
сили действат между всички
чки тела във Вселената: както
между Слънцето и планетите, така и между Земята и „ябълката на Нютон“. Законът на
Нютон за гравитацията гласи:
Между всеки две тела (материални точки) от Вселената действат сили на
взаимно привличане, наречени гравитационни сили, чиято големина е
правопропорционална на произведението от масите на телата и е
обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между тях.

Центростремителна и Центробежна сила
Центростремителна сила (от латински означава "център" и "да търси")
търси" е сила, която
кара дадено тяло да следва извит път,, които е затворена кривина (кръг или елипса).
елипса)
Посоката му винаги е перпендикулярна на движението на тялото и към неподвижната
точка на моментния център на кривината на пътя. Исак Нютон го описва като
к
"сила,
чрез която телата са изтеглени или принудени, или по някакъв начин са насочени към
точката на центъра". В Нютоновата механика гравитацията осигурява
центробежната сила, отговорна за астрономическите орбити.

Един често срещан пример, включващ центростремителна сила, е случаят, при който
тялото се движи с еднаква скорост
скорост по кръгова пътека. Центростремителната сила е
насочена под прав ъгъл към движението, а също и по радиуса към центъра на
кръговата пътека.

Центробежна сила

От Нютоновата механика, центробежната сила е инерционна сила (наречена също
така "фиктивна" или "псевдо" сила), насочена далеч от оста на въртене, която изглежда
действа върху всички предмети, когато се гледат в въртящ се случай в затворена крива.

центробежна

центростремителна

Концепцията за центробежната сила може да бъде приложена в въртящи се
устройства, като центрофуги, центробежни помпи, центробежни регулатори и
центробежни съединители, както и в центробежни железопътни линии, планетарни
орбити. Терминът понякога се използва и за реактивната центробежна сила, която е
реакция на центростремителната сила.

Видове сили

Опън. Натиск. Срязване. Усукване.

Съпротивление на материалите
Сили на опън и натиск

Съпротивление на материалите,
материалите известно още като съпромат е академична
дисциплина, дял от механиката, изучаващ напреженията и деформациите,
предизвикани от външни сили (товари), действащи на твърдите деформируеми тела (за
разлика от теоретичната механика,
механика, която разглежда идеално твърди тела).

В зависимост от вида и ориентацията на приложените товари, конструкционните елементи
биват подложени на различни видове съпротива. Простите видове съпротива са опън, натиск,
срязване, усукване и чисто огъване.
огъване. Възможни са различни сложни видове съпротива, които
представляват комбинация от горните пет (например едновременно огъване, срязване и
усукване

Compression – натиск
Tension – опън
Bending – oгъване
Tortion – усукване
Shear – срязванe

Механика
Статика и Динамика
Механиката е един от основните раздели на физиката, който, най-общо, се занимава
с изучаване на движението на материалните тела.

Статиката (от гръцки - „неподвижен“) е дял на механиката, който изучава условията на
равновесие на материалните точки или техните системи, намиращи се под въздействие
на сили или моменти.
Думата се употребява също в смисъл на:
• състояние на покой в даден момент;
• противопоставяне на динамиката, движението, развитието.
Т.е. Статиката изучава условията за равновесие на сили, приложени към тяло или
система тела, т.е. условията, при които телата които се намират в покой, остават в
покой и след прилагането на тези сили.
В зависимост от типа на разглежданите тела статиката се разделя на:
• статика на абсолютно твърдите тела;
• статика на течностите и газове (хидростатика).

Основните направления на статиката започват в древна Гърция. Основател на
статиката като теоретична дисциплина е Архимед. Като се опира на най-прости
опитни факти, той изгражда "теорията на лоста" (т.е. статиката на
успоредните сили)

Динамика е дял от механика и за разлика от статиката се занимава и изучава
причините за възникване на движението на материалните тела в зависимост от
приложените върху тях сили или казано по друг начин, динамиката описва физичните
величини път, скорост и ускорение и тяхното изменение под въздействието на сили.
Трите основни закона на динамиката са открити от Исак Нютон.

Закони на Исак Нютон:
1. Телата остават в покой или запазват праволинейното си движение с постоянна
скорост, ако върху тях не въздейства външна сила.
2. Сила, действаща на системата отвън, води до ускорение на системата
3. Третият закон на Нютон гласи, че на всяко въздействие съответства равно по
сила и противоположно по посока противодействие.

Сила, енергия работа.
Силата е физична величина - мярка
рка за взаимодействието между телата, което
предизвиква деформация или промяна на посоката на движение и/или големината на
скоростта. Силата е векторна величина, което показва, че се характеризира както с
големина, така и с посока.
Енергия е физична величина,
величина която характеризира способността на дадена система да
променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа.
работа Енергията на
дадена система е способността ѝ да върши работа.
работа

Видове енергия:
•
•

Кинетична - мярка за механично движение на едно тяло.
Потенциална - вид енергия,
енергия свързана с положението, позицията на дадено тяло или
система. Наречена е потенциална, защото има потенциала да промени състоянието на
дадена система или да се превърне в енергията от някакъв друг вид (най-често
кинетична енергия).
). Съществуват няколко вида потенциална енергия.

Работа или механична работа във физиката и механиката е мярка за количеството
енергия, което се пренася от една система в друга. Това пренасяне се осъществява с
помощта на сила.

Енергия. Възобновяеми източници на енергия.
Енергия е физична величина, която характеризира способността на дадена система да
променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа. Енергията на
дадена система е способността ѝ да върши работа.

Възобновяеми източници на енергия.
Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено
възстановяващи се или за практически неизтощими
•

слънчевата светлина,

•
•
•
•
•

вятъра,
дъжда,
приливите,
водното течение
геотермалната енергия.

Извод:

Път, скорост, ускорение.
Траектория се нарича мислената линия, която тялото описва при своето движение.
Това е пътят, който изминава предметът. Когато траекторията на тялото е права линия,
казваме, че то се движи праволинейно. Ако траекторията е крива линия, движението е
криволинейно.

Скоростта е мярка за бързината на движение.
Тя се отбелязва с латинската буква v. При равномерно движение скоростта v е равна на
отношението на изминатия път s към времето t, за което този път е изминат:

скорост = път / време

Изминатият път, времето и скоростта са величини, които характеризират процеса на
движение на тялото.
Когато скоростта е постоянна с времето, т.е. за един и същ интервал от време тялото
изминава един и същ път без да променя посоката си, ускорението е нулево. Когато
скоростта се променя с времето, ускорението е различно от нула. Тогава ускорението
може да приема както положителни, така и отрицателни стойности. При положителна
стойност на ускорението имаме увеличаване на скоростта (т.е. ускоряване), при
отрицателни стойности имаме забавяне или спиране.

Индустриалната революция.

o Конвейер
o Вериги
o Колело, зъбна предавка.
Индустриалната революция (също промишлена революция) е периодът на преход от
предимно аграрна икономика към индустриално производство, в резултат на което
аграрното общество става индустриално. Тя обхваща втората половина на 18 век и
началото на 19 век. Промишлената революция е свързана не само с началото на
масовото използване на машини, но и с промяна на цялата структура на обществото. Тя
е съпроводена от рязко повишаване на производителността на труда, бърза
урбанизация, начало на икономически ръст.

Развитие на индустрията:
•

•
•

•
•

Производство на текстил - В началото на 18 век английската текстилна
манифактура обработва предимно вълна. По-късно се разширява
произвидството на ленът и най-вече на памукът с напредването на техническото
оборудване.
Металургия - Главната промяна в металургията е замяната на горивото – от
дърва се преминава на въглища.
Въгледобив - от плитки и открити мини, се преминава на закрити рудници, тъй с
помощта на парните машини, вече е възможно изпомпването на подземните
води, които с пречели преди.
Парата като движеща сила - Парната машина се сочи често като най-важното
техническо нововъведение на Индустриалната революция.
Механични инструменти - Създаването на машините на Индустриалната
революция не би било възможно без разработването на подходящи
инструменти за обработка на метал. Отначало при изработката на частите на
машините се използвали дърво и кожа, защото металът трудно се обработва, но
дървените части били нетрайни и скоро те биват заменени от метал. Появяват се
стругът и бормашината.

Колело, зъбна предавка

Колелото е свободно въртящ се механичен елемент с формата на кръг, изграден от
плътен материал като диск или от отделни конструктивни елементи. Обикновено се
закрепва към ос, така че да може да се върти около нея. Колелото намира широко

приложение в различни области на техниката.. Обичаен пример за употребата на
колела са повечето транспортни средства,
средства, при които търкалящото се колело се
използва за намаляване на триенето между транспортното средство и повърхността, по
която се движи.
Повечето изследователи смятат колелото
колелот за едно от най-старите
старите и най-важните
най
технически изобретения в историята на човечеството. Най-стари
Най стари сведения за
използване на колело са от 5 хилядолетие пр.н.е. – първоначално като грънчарско
колело.. Предполага се, че предшественик на колелото в областта на транспорта са
цилиндрични дървени трупи, поставяни под товара за по-лесното
по лесното му преместване.

Елементи на колелото

-Главината е центъра на колелото и там се събират спиците. Там се намира и оста
-Спицата
Спицата е елемент в колело, който свързва главината му с кръглата конструкция на
колелото
-Венец е външната
ъншната кръгова част на колелото

-Гумата
Гумата е пръстеновидно покритие на джантата, което я защитава и подобрява
всестранно движението на транспортните средства

Видове колела – дървено колело, велосипедно
велосипедно колело, мотоциклетно
колело,автомобилно колело, водно колело, зъбно колело, виенско колело,
железопътно колело.

Зъбното колело (ЗК) е детайл,
детайл, който служи за предаване на въртеливо движение от
един един подвижен елемент на друг, чрез друго зъбно колело или елемент. Двете
зъбни колела образуват зъбна предавка.
Видове
-конични зъбни колела
-цилиндрични
цилиндрични зъбни колела

Електромотор

Какво е електромоторът?
Чудили ли сте се някога как така имаме устройства, които превръщат електричеството в
движение? Как се задвижва вентилаторът на тавана например?
Всичко, което превръща електричеството в движение, т.е. електрическата енергия в
механична, се нарича електромотор.
Как работи електромоторът? – той работи на принципа на електромагнитните свойства.
Когато зарядите са неподвижни, те създават електрически полета. Но когато се
задвижат, те произвеждат магнитни полета. Токът, който минава по една жица
например, създава свое собствено магнитно поле. Това използваме в електромотора,
за да получим движение.
Електромоторът съдържа намотка от жица, която създава магнитно поле, когато през
нея преминава електричество. Това се нарича електромагнит.

Електромоторът работи благодарение на магнитите и магнитните свойства.Той
свойства
използва магнитите, за да създаде движение.
движение. Ако някога сте си играли с магнитчета, то
знаете на какъв принцип работят те: Противоположните им полюси се привличат, а
еднаквите се отблъскват. Т.е. ако имате две магнитчета с червен и син край например
(червен и син полюс, червеният можем да наречем
наречем юг, а синият север), червените и
сините ще се отблъскват взаимно, но ако доближим червено до синьо – то те ще се
привличат. В електрическият
електрическия мотор, именно
енно това привличане и отблъскване създават
ротационно движение (движение в кръг)

История на електромотора: Той е изобретен през 1821 от Майкъл Фарадаей.
Проработил е благодарение на силата на магнитните свойства. Той е създал обикновен
електромагнит, като взел един гвоздей и жица, намотал жицата около 100 пъти около
пирона, и го свързал с батерия. С това той създал прост електромагнит с два различни
полюса. В средата на гвоздея направил дупка и в нея сложил вретено (или нещо тънко),
което да се върти, така че пиронът да може да се ротира (завърта). Тогава взел магнит с
форма на конска
нска подкова и поставил гвоздея, омотан в жица, в средата. Свързал
жицата от северния край към северния полюс на батерията, и жицата от южния – към
южния. Той знаел какво ще се случи – северния край на батерията ще отблъсне
северния край на жицата, същото ще стане с южния, и така пиронът ще се завърти. Но
той не бил доволен от този резултат – моторът се завъртял само веднъж. Така че той
обърнал магнита наобратно – северния край дошъл на мястото на южния, и южния на
северния, и моторът отново се завъртял. Така
Така въртейки самия магнит, моторът
продължавал да се върти.

Примери за електромотори:
-електрически коли – енергията, която се складира в батериите на колата, се
преобразува във въртене на колелата
- кухненски уреди
-вентилатори
-перални
-хладилници
-прахосмукачки

Изобретения на индустриалната революция

Индустриалната революция е белязана с напредъка на науката и търсенето на
технологични решения за улесняване на живота на хората. Налице са някои основни
изобретения, които представляват голямо развитие за човечеството:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Летящата совалка; Предачна машина
Бормашина
Поточната линия
Телеграфа и морзовия код
Телефонът
Радио
Електрическа Крушка
Парният двигател
Релсовия път и железопътният транспорт.

Летяща совалка е била едно от основните развития в индустриализацията на тъкането
по време на ранната индустриална революция. Тя позволява на един тъкач да тъче
много по-широки материи и може да бъде механизиран, като позволява автоматични
станове. Плаващият совалка, патентована през 1733 г. от Джон Кей (1704-с. 1779 г.),
значително ускорява предишния ръчен процес и намалява наполовина работната сила.

Телеграф

Телеграфия (на старогръцки: „далеко“ + „пиша“) е метод за предаване на текстов или
символен сигнал (за разлика от вербален или аудио) по електрически, оптичен кабел
или чрез друго средство без физическа обмяна на носителя на сигнала, т.е. метод за
връзка посредством код. Така например сигнализирането с флагове е телеграфен
метод, докато пощата с гълъби не е.

Телеграфът е устройството за предаване и получаване на съобщения на големи
разстояния, т.е. за телеграфия. Думата телеграф сега обикновено се отнася за
електрическия телеграф. Телеграфно съобщение, изпратено по електрически телеграф
от телеграфист с помощта на Морзова азбука, е известно като телеграма.

Морзовата азбука е начин за предаване на буквите чрез манипулатор (ключ) от
азбуката с помощта на дълги и къси сигнали, условно наречени
наречени „тире“ и „точка“.
Наречена е на името на нейния изобретател – американския художник Самюъл Морз.
Морз

Най-великите изобретения на съвремието.
От миналото до днес
От антични устройства до последния писък на технологиите, човешките изобретения са
оформили цивилизацията и са променили многократно живота на Земята. С
увеличаването на очакванията и възможностите, всяко ново поколение притежава своя
екип от иноватори. Още от откриването на колелото до развитието на Mars Rover,
някои от изобретенията са изключително важни за човечеството. Ето според нас 20-те
най-важни открития, без които сега нямаше да живеем същия живот:
Колелото:
Повечето изследователи смятат колелото за едно от най-старите и най-важните
технически изобретения в историята на човечеството. Най-стари сведения за
използване на колело са от Месопотамия през 5 хилядолетие преди Новата Ера –
първоначално като грънчарско колело. Предполага се, че предшественик на колелото в
областта на транспорта са цилиндрични дървени трупи, поставяни под товара за полесното му преместване.
Колелото започва да се разпространява из целия свят и въпреки че е минало толкова
много време от изобретяването му функцията му очевидно не се е променила.
Автомобилът: Решителна крачка към появата на съвременните автомобили с ДВГ е
направена в Германия – през 1885 г. създателят на компания Mercedes-Benz Карл Бенц
конструира в Манхайм своята първа триколка, а на 29 януари следващата година
получава патент за нея. Обикновено това се приема за рождената дата на съвременния
автомобил. Първото по-дълго пътуване с автомобил е извършено от Берта Бенц
(съпруга на Карл Бенц) в началото на август 1888 г. – от Манхайм до Пфорцжайм и
обратно. От 1894 до 1902 г. Бенц продава първия серийно произвеждан модел.

Тогава на човечеството може би му се е струвало невъзможна мисълта, че някой ден
няма да може да живее без автомобили, но ето че стигнахме до тук.

Крушката: Крушката е осветителен уред, източник на светлина, която се излъчва от
проводник, нагрят при протичане на електрически ток през него.
Лампата с нажежаема жичка е изобретена в началото на XIX век и представлява
стъклен балон с въздух, в който са запоени два медни проводника, съединени с
въглена пръчка. При пускане на електрически ток през тази лампа тя работи не повече
от полови час и изгаря. През 1879 г. Томас Едисон патентова трайна електрическа
крушка и подарява на човечеството независимост от дневната светлина.

От 1 септември 2012 г. в Европейския съюз е забранена продажбата на всички
разновидности на класическите крушки за осветление с мощност от 25 до 100 W. Тази
мярка ще спомогне за реализиране на общоевропейски план за повишаване на
енергийната ефективност на европейската икономика.
Телеграфът и морзовият код: Телеграфът е първият от редица открития в областта на
телекомуникациите. В САЩ телеграфът е създаден през 1938 г. и патентован през 1844
г. от Самуел Морз, който измисля и т.нар. Морзов код. Възможността за изпращане на
съобщения бързо на големи разстояния оказва огромно влияние върху вътрешната и
външна политика, търговията, банковото дело, промишлеността, и др. и води до
създаване на средства за масово осведомяване и преминаването към
информационната епоха.

Компасът: Компасът е магнитен навигационен уред за ориентиране, чрез определяне
посоките на света. Изобретен е в Китай, като през XIV век става основно навигационно
средство на моряците.Компасът е откритието, което спомага Великите географски
открития и донася на някои страни от Европа богатство и власт.

Парната машина: Парната машина е вид двигател с външно горене, който използва
топлинната енергия, налична във водната пара, преобразувайки я в механична работа.
Автомобили, самолети, кораби – нито едно от тези транспортни средства нямаше да
съществува, ако не беше открит парният двигател. Това става през 1679, когато Дени
Папен прави първата парна машина. Тя представлява цилиндър с лост, който се издига
под действието на парата, а после се спуска под атмосферното налягане след
сгъстяването на отработената пара.

Печатницата: Печатарската преса е изобретена от Йохан Гутенберг през 1439. Той
подобрява съществуващите подобия и позволява печатане на над 3 600 страници на
ден. Има данни за използването на подобна преса, доста преди това – през 1234, в
Корея. Печатарската преса се оказва възлово откритие за разпространяване на новите
идеи по време на Просвещението.

Антибиотиците: Антибиотиците спасяват милиони човешки животи, като убиват и
предотвратяват растежа на вредните бактерии. Терминът “антибиотик” е използван за
първи път през 1942 от американския микробиолог Селман Ваксман, но откритието е
направено от Александър Флеминг, който открива антибиоза срещу бактерии от страна
на гъби, известна като пеницилин през 1928.

Компютърът: Компютърът е устройство с общо предназначение, което може да бъде
програмирано да извършва набор от аритметични и/или логически операции.
Възможността поредицата такива операции да бъде променяна позволява компютърът
да се използва за решаването на теоретично всяка изчислителна/логическа задача.
Обикновено целта на тези операции е обработката на въведена информация (данни)
представена в цифров (дигитален) вид, резултатът от които може да се изведе в найобщо казано използваема форма.

Интернетът: Думата Интернет се използва за първи път за описание на
междумрежовото свързване в единна глобална компютърна мрежа, която използва
протоколния стек TCP/IP. Това става в публикуваната през декември 1974 година
спецификация на протокола TCP, написана от Винт Сърф, Йожен Далал и Карл Съншайн.
През следващите години мрежата става известна като Интернет. През 1988 започва
включването на комерсиални компании в световната мрежа. Създадени са първите
компании доставчици на интернет услуги.

STEM
(наука, технологии, инженерство и математика)
1 Урок
Въведение
Физиката (от гръцки: фисикос – естествен, фисис – природа) е наука, изучаваща
материалния свят. Тя се занимава и с природните явления. Физиката се основава на
теории*. В нея се работи с експерименти, които довеждат до дадени резултати. Такива
резултати могат да потвърдят или отхвърлят дадена физична теория. Теоретичната и
експерименталната физика са тясно свързани − понякога развитието на физичните

теории води до провеждането на нови експерименти**. А понякога нови резултати от
експерименти водят до създаването на нова теория. За изучаването на природните
явления тези два подхода са еднакво важни.
За първи път терминът физика е използван от древногръцкия философ и учен
Аристотел през IV век пр.н.е. Физиката е една от най-старите науки. Тя се обособява
като отделна наука през XVI-XVII век по време на Научната революция.
Значението на физиката в съвременния свят е огромно. Новите ѝ идеи и
достижения водят до развитието на другите науки и до нови научни открития,
които от своя страна намират приложение в техниката и промишлеността. Така
например, изследванията в областта на електромагнетизма водят до появата на
телефона, електромотора, влаковете на магнитна възглавница; откритията в
областта на термодинамиката правят възможно построяването на автомобила,
а развитието на радиоелектрониката води до появата на компютрите.
Въпреки невероятното количество натрупани познания за света, човешкото разбиране
за процесите и явленията непрекъснато се мени и развива, новите изследвания
повдигат нови и нерешени въпроси, за които трябват нови обяснения и теории. В този
смисъл физиката е в непрекъснат процес на развитие и все още далече от
възможността да обясни всички природни явления и процеси.
*„Теория“ в науката се нарича математическо и/или логическо обяснение на набор
събития или явления. „Теория“ всъшност се нарича такава "предположение", което
е потвърдено или установено чрез наблюдение или експериментиране и е прието
като обяснение за даден природен закон, принцип или причина за някакво явление.
**Експеримент е изследване на дадени явления чрез възпроизвеждането им при
точно определени условия. Експериментирането се използва в множество научни
области - науки като физиката, медицината, психологията. Негово звено може да
бъде моделирането. Думата е синоним на думата опит.

