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1-ви срок
Основни теми:
1. Строеж на веществата.
o Градивни частици. Атоми и молекули.
o Видове структури.
o Агрегатни състояния. (Power Car)
o Плътност на материала.
2. Магнетизъм и Електричество.
o Електромагнетизъм. Електростатика. Явления в природата.
o Видове електрически вериги. Последователни, успоредни. **
o Електрическа енергия. Възобновяеми източници**
3. Оптика
o Принципи на оптиката.
o Светлина. Отражение на светлината.
o Спектър на светлината. Цветове. **
o Леща. Видове и използване. Окото като оптичен уред.
o Монитори. Цветови формати. RGB, CMYK.
o Холограма. **

2-ри срок
Основни теми:
1. Звук.
o Въведение.Трептения.
o Вълна в природата
o Звук и слух. (Чукът) (The Hammer)
o Приложения на звука и ултразвука.
2. Слънчева система.
o Слънце и звезди. (Луноход) (Freewheeling)
o Галактики. Черни дупки. Теории за времето и пространството. (Тhe Walker)
3. Финален проект. "Нашият интерактивен разказ за света"
o Проектиране. Сториборд. Методи на разказване на идеята.
o Създаване на завършен идеен продукт. Макет, графично и вербално
представяне.

STEM 2
Градивни частици. Атоми и молекули.
Атомът (от старогръцки: – „неделим“) е основната градивна частица на веществото и се
състои от плътно централно ядро с положителен електричен заряд, заобиколено от
облак отрицателно заредени електрони. Атомното ядро на свой ред е изградено от
положително заредени
и протони и електрически неутрални неутрони. Електроните в
атома са свързани с ядрото чрез електромагнитна сила.

Атомите могат да съществуват в свободно състояние или да се свързват помежду си
в молекули чрез химични връзки, също основаващи се на електромагнитните сили.
Атом с равен брой протони и електрони е електрически неутрален, в противен случай
той има положителен или отрицателен електрически заряд и се нарича йон.
Молекулата (на латински: molecula, идва от moles — маса) е структура от атоми,
свързани помежду си чрез химични връзки.
връзки Молекулите се смятат за неутрални (нямат
електричен заряд) и всичките им валентности са наситени. Молекула, съставена от
много атоми, се нарича макромолекула.
Повечето молекули
лекули са с твърде малък размер, за да бъдат наблюдавани с просто око,
но има и изключения. ДНК е макромолекула и може да достигне макроскопичен
размер. Най-малката
малката молекула е тази на водорода (H2).

Видове структури.
Твърди тела се наричат тези вещества, които могат да запазват непроменени формата
и обема си достатъчно дълго време. В зависимост от вътрешния си строеж (/
структура), който обуславя и свойствата им, те се делят на две основни групи:
•
•

кристални
аморфни

В кристалните, атомите са разположени плътно един до друг и образуват кристална
решетка с определено подреждане. Т.е. Кристалните вещества са твърди
вещества, изградени от кристална решетка. Атомите, молекулите или йоните са
опаковани в правилна, повтаряща се форма. Съществуват различни типове кристални
решетки и едно и също вещество може да има повече от една кристална решетка.
Например желязото има централно-центрирана
централно центрирана кубична решетка при температури под
912 °C и стенно-центрирана
центрирана кубична
кубична решетка при температури между 912 °C и 1394 °C.
Ледът има 15 известни кристални решетки, които съществуват при различни
температура и налягане.

В аморфните (например стъклото) атомите нямат определено подреждане.
Аморфна структура е термин, с който се обозначава липсата на строга подредба на атомите
или молекулите, каквато има в кристалите. Такива твърди тела се наричат аморфни или
некристални. Някои от видовете аморфни тела са геловете, тънките слоеве, стъклото и смолите.
Аморфните вещества имат вътрешна структура, изградена от взаимосвързани структурни
елементи. Дали едно вещества ще е течно или твърдо зависи най-вече от свързаността между
елементарните му градивни елементи. Така, твърдите тела се характеризират с високо
ниво на свързаност, докато градивните елементи при течностите имат ниска
свързаност.

Полиморфизмът е свойство на някои вещества да образуват различни кристални
структури при изменение на температурата и налягането. Полиморфни модификации
са структурните модификации на даден минерал или химично вещество с еднакъв
химичен състав, например при въглерода - диамант и графит.

Агрегатни състояния
Агрегатно състояние е състояние на веществото, което се характеризира с определени
качествени свойства. Четири агрегатни състояния могат да се наблюдават в
ежедневието –
•
•
•

твърдо, течно,
газообразно и
плазма.

Известни са и други агрегатни състояния, които могат да съществуват само при
екстремни условия.
В миналото разграничението между агрегатните състояния е правено въз основа на
качествени разлики между тях. Веществото в твърдо състояние запазва постоянен
по
обем и форма, като съставните частици (атоми, молекули или йони) са близки една
до друга и с постоянно положение. Течните вещества имат постоянен обем, но
променлива форма,, изменяща се според съда, в който се намират, техните частици са
близко разположени, но се движат свободно. Газообразната материя има променлив
обем и форма,, зависещи от съда, а частиците ѝ са раздалечени и подвижни.
подвижни В
плазмено състояние веществото е с променлива
пр
форма и обем,, но освен неутрални
атоми съдържа и значително количество свободно движещи се йони и електрони.
електрони

Веществата могат да преминават от едно агрегатно състояние в друго (фазови
преходи). Т.е агрегатните състояния се характеризират и чрез фазовите
фазовите преходи – резки
промени в структурата и свойствата при преминаване от едно състояние в друго.
Агрегатното състояние на дадено вещество може да се променя в зависимост от
налягането и температурата, преминавайки в друго състояние. Например твърдите
вещества преминават в течности с нарастване на температурата. Близо до абсолютната
нула всички вещества са в твърдо състояние. При нарастване на температурата, те се
превръщат в течности при температурата на топене и в газ при температурата на
кипене, а при
и продължаващо нагряване достигат състояние на плазма.

Йони

Йоните са електрически заредени частици, образувани при отделяне или приемане на
електрони от атоми или молекули. В случая броят
роят на електроните не е равен на броя на
протоните,, както при атомите (които са електронеутрални частици). Затова и
съществуват два видя йони:
•
•

Положително заредените йони - катиони;
Отрицателно заредените - аниони.

Те се означават със знак „+“ или „-“
„ (H+, Cl-),
Анионът представлява йон, натоварен с отрицателен заряд. Получава се, когато
електронеутрален атом приеме електрон(и) в електронната си обвивка. Катионът
представлява йон, натоварен с положителен електричен заряд. Получава се от
отдаването на електрони.
Неутрален атом

загубва
електрони

Катион

печели
електрони

Анион

електрона

Пример за получаването на анион.

електрона

Електростатика
Електростатика е дял от физиката,
физиката, разглеждащ взаимодействията между постоянно
електрическо поле и заредени частици.
Всички тела се състоят от голям брой градивни частици — атоми и молекули.
Молекулите от своя страна са съставени от два или повече атома. Всеки атом има
положително заредено ядро около което се движат отрицателно заредените
електрони.
Атомите могат да се разглеждат като носители на електрични заряди. Колкото
положителни заряди има в 1 атом, толкова са и отрицателните. Атомите като цяло са
електронеутрални.

Ако натрием гребен или химикалка с парче кожа или плат,, виждаме как започват да
привличат малки късчета хартия — казваме, че са наелектризирани. Част от
електроните от коженото парче са отишли в гребена (или химикалката). По този начин
върху гребена има повече електрони — той се наелектризира отрицателно, а върху
в
кожата има по-малко
малко електрони — тя се наелектризира положително. Светкавиците се
дължат на бързото преминаване на електрични заряди от един облак към друг или от
облак към земята.

Статично електричество се нарича натрупването на електрически заряди на
повърхността на предметите. Те остават там, докато по някакъв начин не се прехвърлят
към „земя“ или „маса“. Ето защо всички неща са съставени от заряди.
Противоположните заряди се привличат един друг (отрицателните към
положителните). А еднаквите заряди се отблъскват (положителен с положителен или
отрицателен с отрицателен). Повечето от времето положителните и отрицателните
заряди са балансирани в обекта, което прави целия обект неутрален. Статичното
електричество е резултат от дисбаланс между положителните и отрицателните заряди
в даден обект. Тези заряди могат да се натрупат по повърхността на обекта, докато не
се намери начин да бъдат освободени или разредени. Един от начините това да се
направи е чрез съединяване на електрическата верига.
Електрическата верига е съвкупност от свързани елементи и устройства, в които
протичат електрически процеси.
Има три типа на свързване на електрическите вериги:
•
•
•

Последователни
Паралелни
Смесени (паралелни и последователни свързвания)

Елементи (части) на електрическата верига:
-

Консуматор
Проводник
Батерия/ акумилатор

Плътност на материала
Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази
величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност)
или единица дължина (линейна плътност). Измерителната единица зависи от
съответната физична величина. Най-често,
Най
когато не е указано изрично друго,
самостоятелният термин плътност се отнася за масовата обемна плътност на
определено вещество или тяло.

Т.е.: Плътността на едно тяло е масата на единица обем материал. Плътността на едно
тяло може да бъде изменена при промяна или на налягането, или на температурата
му. Повишаване на налягането винаги води до увеличаване на плътността.
Повишаването на температурата почти винаги води до намаляване на плътността.
Съществуват изключения от последното правило – водата например
пример повишава
плътността си между температурата на топене (0°C) и 4°C.

Плътност на водата:
Водата има приблизителна плътност 1 g/cm3 в течно състояние. Но тя се променя,
когато водата замръзва. Обемът се разширява във фазата на преминаване на водата от
течно състояние в лед и тогава плътността намалява до 0,9 g/cm3. Следователно
ледът изглежда по – лек от водата, защото плува на повърхността й. След като
обемът на водата се разшири при нейното замръзване, също така се развива голяма
сила. Например водопроводните
роводните тръби могат да се спукат през зимата, ако не са
изолирани правилно.
Способността на предмет да плава или потъва, когато е поставен във вода, зависи,
наред с други неща, от различната ( по – малка, равна или по – голяма) му плътност,
сравнена с тази на водата. Има течностти, които са с по-малка
по малка плътност от
водата и съответно, ако бъдат поставени в един съд, те ще изплуват на
повърхността.

Сила, енергия работа.
Силата е физична величина - мярка 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
ичина, 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
н 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
(най
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 (не могат да се
изчерпят/ да свършат).
•

слънчевата светлина,

•
•
•
•
•

вятъра,
дъжда,
приливите,
водното течение
геотермалната енергия.

Извод:
Възобновяеми източници на енергия

Невъзобновяеми (рано или късно се изчерпват)

Принципи на оптиката.

Оптиката (от древногръцки ὀπτική
πτική - поглед) е дял на физиката,, изследващ поведението и
свойствата на светлината,, нейното взаимодействие с материята, както и изработването на
инструменти, които я използват или
откриватhttps://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 cite_note-McGrawHill-1.. Оптиката обикновено описва видимата, инфрачервената и
ултравиолетовата светлина.. В същото време, тъй като светлината е електромагнитна вълна,
вълна
други форми на електромагнитно излъчване като рентгеново лъчение, микровълни и
радиовълни проявяват подобни свойства.

Светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за
човешкото око диапазон на електромагнитния спектър. Понякога към понятието
светлина се включват и инфрачервените и ултравиолетовите лъчи.
Основни характеристики на светлината от гледна точка на възприемане от човешкото
око са: яркост (свързана с интензитета на електричното поле), цвят (свързан с
дължината на вълната или честотата) и поляризация (при нормални обстоятелства
човешкото око не може да я регистрира).
Според съвременната физика светлината има корпускулярно-вълнов характер, т.е.
едновременно се проявява като поток от частици (фотони), които могат например да
избиват електрони (фотоелектричен ефект), а в друг случай се държат като вълна.

Холограма

Холограмата е форма на изобразяване, която позволява
възпроизвеждането на триизмерни образи с помощта на лазер.

записването

и

Холографският образ е открит 1947 г. от Денис Габор. Той представлява триизмерен
обект, “сътворен” с помощта на лазерен лъч и изглежда напълно реален. За да се
получи холографски образ на даден обект, излъчваната от единичен лазер светлина
се разделя на два отделни лъча. Първият лъч се отразява от обекта, който трябва да
бъде фотографиран. Тогава на втория лъч се позволява да се сблъска с отразената
отра
светлина от първия. Така те създават интерферентна картина, която се записва на
фотоплака. За невъоръженото око образът върху филма няма нищо общо с
фотографирания обект и прилича на концентрични кръгове. Но щом друг лазерен лъч
(или в някои случаи
аи просто ярък светлинен източник) мине през филма, триизмерният
образ на оригинала отново се появява. Триизмерността на подобни образи често пъти
е страхотно убедителна. Ние може да я разглеждаме от различни страни, но ако се
опитаме да я докоснем, ще открием,
отк
че там реално няма нищо.
Обяснение: Когато направим снимка с камера на една ябълка, тя записва само
определен изглед или страна на тази ябълка.Затова снимките изглеждат плоски.

За да получим малко по-добър
добър резултат, бихме могли да направим две снимки
сн
на
ябълката. Когато насочим една снимка към едното око, а другата към другото,
получаваме малко повече триизмерност, на този принцип
принцип функционират 3Д очилата и
филмите.

Но все още има проблем – не можем да си завъртим главата и да видим останалите
остан
страни на ябълката. Светлината е вълна. Подобно на вълните в морето, с тази разлика,
че те са съставени от вода, а тази е съставена от електрични
елект ични и магнитни полета.

Можем да отклоним една светлинна вълна прекарвайки я през дифракционна
решетка.
( Дифракцията е отклонението на вълни от праволинейното им разпространение в
пространството. Пример за дифракция е промяната в посоката на разпространение на
вълната при преминаване през отвор. Дифракцията се наблюдава при всички вълни,
независимо от техния характер.)

Използваме наслагване от няколко дифракционни решетки, които да конструират
светлинния лъч по начина, по който желаем.

Точно това представлява холограмата – комбинация и наслагване от дифракционни
решетки, които са създадени да реконструират светлинния лъч, който се отскача от
ябълката.Но как да се направи това?Взимаве светлината, която отскача от ябълката и я
смесваме с лазерен лъч.Тогава те ще взаимодействат. Подобно нещо се случва ако
пуснем две камъчета в един съд с вода, вълничките
вълничките се разпространяват и когато се
срещнат, образуват кръстосана щрих.

Взимаме този кръстосан щрих (моделът на взаимодействие на светлината), и го
поставяме във фотографски химикали, които го записват.
записват. Така ние правим холограмата.
Примери за холограми са сигурността на кредитни и други карти и други новости:

Оптика

Тауматроп или томатроп е името на играчката, което идва от древногръцки език и
буквално се превежда „чудно обръщало“ (θαῦμα – чудо и τρόπος – въртя).
Тя е била популярна през Викторианската епоха. Представлява прикрепена към две
върви картичка или картонен диск, от двете страни на който има изображения. Когато
вървите се въртят бързо чрез пръстите на ръката, изглежда, че двете изображения се
комбинират в единично такова поради персистенцията на човешкото зрение.
Съществуват и тауматропи, към които няма прикрепени върви.

Тауматропите са признати за предшествениците на кинематографията и по-специално
анимацията.. Те са били едни от многото просто устроени, механични играчки, които използват
персистенция на зрението. Персистенцията на зрението се отнася до оптичната илюзия, която
възниква, когато визуалното възприятие на даден обект не престава известно време, след като
лъчите от светлина, произхождащи от него,
него, престават да навлизат в окото. Илюзията е описана
и като постоянство на впечатленията".

Звук
Звук е надлъжна механична вълна – трептене на материята,, което се предава като периодична
промяна на налягането (вследствие сгъстяване и разреждане на средата) и се възприема от
слуховия апарат.. Когато дадено тяло трепти, в заобикалящия го въздух възникват звукови
вълни. Те предизвикват налягане върху тъпанчето на ухото, в резултат на което се получава
възприятието за звук. Трептенията се предават по въздуха,, но също така и през други газове,
течности и твърди тела.. Не могат да се разпространяват във вакуум.

Ултразвук е звук с честота, по-висока
по висока от 20 kHz и обикновено до един милиард херца.
Тези звуци са недоловими за човешкото ухо, но въпреки това могат да окажат влияние
върху човека. Макар че съществуването на ултразвук е известно много отдавна,
неговото приложение в науката, техниката и промишлеността датира сравнително
отскоро. В природата прилепите и някои видове китове издават ултразвуци.
Инфразвукът е звук с честота, по-малка
по малка от тази, доловима от човешкото ухо. За горна
граница на инфразвуковите вълни се приемат честотите
честотите от 16 Hz до 20 Hz
(минималната честота, която се улавя от човешкото ухо), а долната е неопределена. В
природата източници на инфразвук са електрически заряди в атмосферата, лавини,
земетресения, вулкани и метеори, водопади, морски вълни, оръжейни изстрели,
взривове. Известно е също така, че китовете, слоновете, носорозите, жирафите,
антилопите окапи и алигаторите използват инфразвук, за да предават съобщения.

Астрономия
Слънчева система
Астрономията е наука, изучаваща движението, строежа и развитието на небесните
тела и цялата Вселена. Предмет на изучаване са системите и явленията извън
пределите на земната атмосфера като Слънцето, планетите, астероидите,
кометите, метеоритите, космическото пространство, звездите, галактиките
и др.

Астрономията е една от най-древните естествени науки. От далечното минало първите
цивилизации са провеждали наблюдения на нощното небе. След изобретяването на
телескопа, развитието на астрономията се ускорява значително. Исторически
астрономията е включвала астрометрия, навигация по звездите, наблюдателна
астрономия, създаване на календари, и дори астрология. В наши дни професионалната
астрономия често се възприема като синоним на астрофизиката.
Връзка: Астрономия - Оптика
Астрономически инструменти

Съвременен телескоп в астрономическа обсерватория
•
•
•
•
•
•

Бинокъл
Телескоп
Компютър
Калкулатор
Космическа обсерватория
Телескоп на Максутов

Големият взрив (Началото на Вселената)
Големият взрив е теория, описваща създаването и ранното развитие на Вселената.
Вселената се предполага да е била или много малка, или дори да е била събрана в
точка (сингулярност). Тази точка дава начало на пространството и времето. В началото
там температурата, налягането и плътността на материята били огромни. От един
момент натам вселената започва да се разширява, температурите намаляват,
образуват се веществата, звездите, планетите, галактиките.

Смята се, че процесът на разширение на вселената продължава и до днес, при това се
ускорява все повече. Това се доказва, с изводите на учените, че с времето галактиките
се раздалечават една от друга.

