
НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

 

 

 

В дописката1 са разгледани някои възможности за осъществяване на 

междупредметни връзки посредством учебни компютризирани експерименти. 

Имат се предвид връзки между дисциплините физика, химия, биология 

информатика и информационни технологии. Експериментите може да се 

проведат с компютър (евентуално таблет), микроконтролер, сензорни 

устройства и подходящ софтуер. Направата на постановките е лесна и може да 

бъде предоставена на заинтересовани ученици, в рамките на неформалните 

дейности. У нас сравнително отскоро, в доста ограничени мащаби, се прилагат 

подпомогнати с компютър експерименти, а по наблюдения на автора такива 

експерименти са интересни за учениците и ги карат да задават въпроси. Всички 

описани по-долу опити може да се осъществят с Raspberry Pi 2 [1] или с Arduino 

[2] и подходящи сензори.  
 

Експерименти, проведени с микроконтролер и температурни сензори. 

Посочени са стандартни опити, провеждани с температурни сензори (обхват -

20 ̊C – 120 ̊ C)  и авторски програми. Същите опити може да бъдат проведени и 

със системата Fourier [3]. Изследва се промяната на температурата с течение на 

времето, като интервалът за измерване може да се променя. Това са физични 

зависимости, но съществуват преки връзки с химия, биология, география. На 

фиг. 1. е показан резултат, илюстриращ охлаждане на течност и сплав на Вуд. 

 

  

фиг. 1. Принципна постановка и изход от програма 
 

С подобни постановки може да се получат и изследват: 

 криви при загряване и охлаждане на течности. 

 криви при топене и втвърдяване на кристални и на аморфни вещества 

 денонощен (и по-дългосрочен) ход на температурата на въздуха 

 дългосрочна промяна на температурата на въздух и на почва 

                                                 
1 Вж. още дописката „Неформално обучение и експеримент“ от  същия автор 



 промяна на температурата при екзо- и ендотермични химични реакции 

 при използване на термодвойка може да бъдат измервани и по-високи 

температури – до 1200 ̊C – например може да се изследва температурата в 

различни части на пламък  

 при добавяне на сензори за налягане, евентуално за сила и скорост на вятър 

– денонощно и дълговременно наблюдаване на метеорологични величини 
 

Експерименти със сензор за проводимост. Наличието на такъв сензор 

позволява построяване на постановка за изследване на проводимостта на 

различни разтвори – на фиг. 5 е показана такъв постановка и изход от програма, 

измерваща зависимостта на проводимостта от концентрацията на разтвор (в 

случая от брой капки). 

В комбинация с температурен сензор може да се изследва зависимостта на 

проводимостта от температурата. С малки модификации в постановката – 

поставяне на два електрода, регулируем източник на напрежение, директен вход 

към аналого-цифров преобразувател (за измерване на напрежение) и везна може 

да бъдат проверени законите на Фарадей за електролизата. 

 

 

 

фиг. 2. Принципна постановка и изход от програма 
 

Експерименти с температурен сензор и сензор за налягане. 

фиг. 3 

Използването на такива сензори в 

комбинация дава допълнителни възмож-

ности – напр. за изследване на газовите 

закони. На фиг. 3 е показано едно, по-

скоро биологично приложение – про-

следява се промяната на налягането в две 

колби. Растението, корените на което са 

потопени във втората колба изпарява вода 

посредством листата си, което води до 

намаляване на налягането Може да се 

изследват и температурни зависимости. 

Експеримент със сензор за кислород. Сензори, отчитащи наличието и 

процентния състав на газообразни вещества отдавна са намерили своето 



приложение в различни области – достатъчно е да споменем т.нар. дрегери или 

ламбда-сондите при автомобилите. В последните се използва сензор за 

молекулен кислород, а подобен може да използваме и за провеждане на опити, 

свързани с фотосинтеза. Наличието на сензор за интензитет на светлина и на 

температурен сензор разширяват възможностите за експериментиране.  На 

фиг. 4 е показана схемата на такава постановка. През отвор в тапата на колба с 

вода и Elodea canadesis (евентуално с Lemna minor) е поставен O2-сензор. 

Колбата се облъчва със светлина от халогенна лампа и се наблюдава отделянето 

на кислород през равни интервали (напр. през 30 секунди). С апаратура, подобна 

на описаната, но с добавен CO2-сензор може да се осъществят 24-часови 

наблюдения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 4 
 

Експерименти със сензор за интензитет на светлината. Описаният опит, 

свързан с фотосинтеза може да бъде проведен с различен интензитет на 

облъчващата светлина – за тази цел е необходим сензор за светлинен интензитет. 

С такъв сензор може да бъдат проведени серия от опити: 

 изследване на интензитета, в зависимост от разстоянието между сензора и 

източника на светлина 

 изследване на интензитета, в зависимост от ъгъла на падане на светлината 

 изследване на интегралния интензитет, в зависимост от температурата на 

нагрято тяло (вариант: зависимост на интензитета от големината на тока, 

течащ през съпротивителен проводник) 

 въртене на ъгъла на поляризация в зависимост от концентрацията и 

дебелината на слоя на органични разтвори  



 зависимост на екстинкцията от дебелината на слоя течност и от 

концентрацията 

 разпределение на интензитета при дифракция на монохроматична светлина 
 

Експерименти с колориметричен сензор. Колориметричните сензори са 

подобни на сензорите за интензитет на светлината, но правят измервания на три 

канала – за червената, синята и зелената компонента. Използваният в 

постановката сензор притежава и източник на бяла светлина – това позволява да 

се измерва цветът на отразена от даден обект светлина. Измерванията за 

преминала светлина се правят при изключен източник. С подходяща програма 

може да бъдат направени измервания (подобни на описаните в предната точка), 

но вече на трите отделни канала. На фиг. 5 е показан работен вариант на 

колориметър и изход от обслужваща програма. 
 

  

фиг. 5. Колориметър с Atmega 328 и сензор ADJD-S371-QR999 
 

Допълнително може да се коментират въпроси за цветно зрение и цветови 

модели, възпроизвеждане на цветове върху екран, посредством светодиоди и 

при печат.  
 

Заключение. Дадени бяха идеи за опити с интердисциплинарна насоченост. 

Всеки един от тях се нуждае от по-подробно обяснение и коментар, включително 

за точността. Такива експерименти, се прилагат от години в катедра МОФ при 

Физическия факултет на Софийския университет. Към тях проявяват интерес 

студенти и посещаващи катедрата ученици. За съжаление учителите, които биха 

искали да използват такъв вид опити в преподавателската си са малко. 

Причините за последното са разнообразни и излизат извън рамките на 

настоящето изложение. Ако гледаме оптимистично, може да очакваме промяна 

на ситуацията. И не на последно място – новосъздаденият към катедра МОФ 

„център по физика за обучение на учители и ученици“ предлага на всички 

заинтересовани курсове, свързани с разгледаната проблематика. 
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