
НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

 

 

Увод. Учебният експеримент се смята за задължителна и неотменима част от 

обучението по физика. Съществуват различни варианти за осъществяване на 

такъв и като неформална дейност. Особено в случаи, когато целим учениците да 

научат нещо ново, невинаги пряко с преподавания материал. Според Fordham [1] 

образователните системи твърде бавно се адаптират към социално-

икономическите промени1. Бих добавил, че и учебното съдържание (в случая по 

физика) често изостава от някои съвременни технологични достижения. В тази 

връзка е важно обучението на студентите-бъдещи учители и следдипломната 

квалификация на действащите учители. 
 

Експеримент, подпомогнат с компютър и „интернет на нещата“. Съгласно 

[2] „интернет на нещата“ (IoT) това е концепция за изчислителна мрежа от 

различни обекти („неща“), които притежават вградена технология за 

взаимодействие помежду си и с околната среда. Създадена още през 1999 г. [3], 

днес (благодарение на масовото навлизане на безжичните връзки), концепцията 

се разширява и търпи бързо развитие – смята се, че към 2020 г. броят на 

свързаните така устройства ще достигне 21 милиарда.  Предполага се, че ще това 

ще доведе до глобални промени в икономиката, вероятно и в образованието. 

Типичен пример за IoT е една съвременна къща – в нея всички домакински уреди 

могат да бъдат наблюдавани и управлявани отдалеч, посредством интернет-

връзка. Собствениците може да следят температурата и влажността в нея,  

състоянието на цветята, да получават данни от охранителната система… . 

Всичко изброено не е съвсем ново – опира до обработка и предаване на данни, 

отчетени от сензори. Последното е в пряка връзка с учебния физичен 

експеримент. При IoT се следва веригата: 

сензор → контролер → компютърно устройство2 (може облак) 

При един компютризиран експеримент веригата е същата. За учителя (и за 

учениците) всеки един елемент от посочената верига представлява интерес. 

Учителят по физика (отнася се и за преподавателите по информатика и 

информационни технологии) би следвало да е запознат с основни принципи, по 

които работят някои сензори, както и как комуникират помежду си. Като обясни 

тези принципи на по-заинтересованите ученици, може да им предложи 

саморъчно да изработят такива сензори или да направят система с готови 

устройства. По-нататък се дадени няколко идеи как може да стане това. 

 

Уреди и материали. А. Подръчни средства – картон, лепило, празни 

бурканчета, карфици, пирони, резистори, мултиметър и други, посочени по-

                                                 
1 Като причини той изтъква консервативността на всяка една образователна система и 

консервативността на обществото като цяло. Това, обаче, е въпрос на отделна дискусия. 
2 Персонален компютър, лаптоп, таблет или смартфон, евентуално свързани към „облак“ 



долу. Б. специализирани устройства – готови сензори, микроконтролерна 

система (напр. Arduino или Raspberry Pi), модул за безжична връзка (напр. 

ESP866), компютърно устройство.  
 

Примери за саморъчно направени сензори. Всяко едно от посочените по-долу 

устройства може да се използва за различни дидактически цели – за 

демонстрации, за лабораторни упражнения, за домашен експеримент. Много 

сензори работят на резистивен принцип. Всеки един резистивен сензор се 

свързва към микроконтролер по стандартен начин: 

 

 
 

- Светломер: най-лесно е да се използва фоторезистор 

- Термометри: лесният вариант е да се използват термосъпротивление или 

диод.  Всеки един може да бъде калиброван, което от своя страна може да се 

използва и като практическо упражнение. 

- Хигрометър:  
 

 

 
 

Шишарката се разтваря 

при сухо време 

Хигрометър с косъм3 Влагомер за почва, направен 

с пирони и резистор4 

фиг.1  

Посочените примери са по-скоро с цел пълнота на изложението. Биха помогнали 

на учениците да се запознаят с основни принципи и да развият у тях качества, 

свързани с конструиране и намиране на нестандартни решения.  

                                                 
3 Оста на влагомера може да се свърже към потенциометрично свързан реостат и по този начин 

и към микроконтролера 
4 Влагомерът може да се използва като пироните директно се свържат с мултиметър или (както 

е показано) с делителен резистор (10-50kΩ) към аналогов вход на микроконтролер 

 



Примери със специализирани устройства. Днес на пазара има голям избор от 

съвременни устройства на достъпни цени. Тук са разгледани възможни варианти 

за използване на такива устройства. 

1. Web-сървър с ESP866 и FTDI232 (фиг.2). Обикновено се започва с по-лесен 

проект – напр. управление на интензитета на светодиод посредством 

комуникация през уеб-страница.  Множество примери има на адрес [4]. 
 

 
фиг.2 

 

2. Влажност и температура, наблюдавани в уеб-страница. Използвани са: 

комбиниран сензор RHT03, WIFI-модул ESP8266 (фиг.3a). 
 

  
фиг.3a фиг.3b 

 

 



3. Влажност на почва и разстояние до обект, наблюдавани в уеб-страница. 

Използвани са: сензор за влажност на почва, ултразвуков сензор за 

разстояние5, микроконтролерна система Arduino Nano, WIFI-модул ESP8266 

(фиг.3б). Вид на страница е показан на фиг.4. 
 

 
фиг.4 

 

Заключение. В световната мрежа има множество примери, които биха могли да 

бъдат използвани. А за класните и извънкласни форми на обучение има дума 

учителят. Примери, схеми и програмни реализации може да бъдат намерени в 

интернет или получени от автора на дописката. Ученици, желаещи да се 

занимават с подобен вид дейности може да се запишат в някои от предстоящите 

курсове, описани на адрес [5]. 
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5 Посоченият сензор може да се използва и различни опити по механика. 


