
КОЛКО ФИЗИКА ИМА В УМНАТА КЪЩА 

 
 

 

Увод 

Концепцията за умна къща се появява като логично следствие от желанието на 

хората да живеят по-комфортно и да могат да следят и управляват дома си дис-

танционно – осветление, отопление, напояване на градината, събития, известени 

от алармената инсталация. Днес това може да се осъществи посредством интер-

нет връзка. Основни елементи са различни видове сензори, чиито принцип на 

действие се основава на физични закономерности – факт, който не може да се 

пренебрегне и заслужава внимание при провеждане на съвременно обучение по 

физика1. От своя страна сензорите се свързват към входове на микроконтролер. 

Подходящ материал може да бъде намерен в   [1]. Тук ще разгледаме няколко 

основни вида сензори. 

 

Сензори 

1. Сензори, даващи сигнал да/не. 

Т.е. такива, които показват дали е 

настъпило дадено събитие или не 

е. Най-общо те работят по схе-

мата, показана на фиг.2. 

Двата резистора образуват дели-

тел на напрежение. Резистивният 

сензор променя съпротивлението 

си в зависимост от стойността на 

определена физична величина 

(температура, осветеност, влаж-

ност). На входа към контролера има сигнал, който се обработва от вложена в 

него програма. Най простото приложение – индикиране дали дадена врата е от-

ворена или не е. Други приложения 

– при намаляване на осветеността 

под някаква стойност се включва 

осветлението, а при намаляване на 

температурата – отоплението.  

2. Контактни сензори за темпера-

тура. Основните физични принципи 

за контактно измерване на темпера-

тура са описвани многократно. В 

случая материалът, който трябва да се изложи е доста обширен, но различни еле-

                                                           
1 Твърде често учениците задават въпроса „защо ми е тази физика“. Отговорът е ясен, но тук е 

твърде важна ролята на учителя, който трябва да обясни. 
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менти (съобразени с възрастта и подготовката на учениците) може да бъдат вло-

жени в урока. От гледна точка на обучението по физика интерес представляват 

следните:  термистори (по-често се използват такива с отрицателен температу-

рен коефициент), съпротивителни термометри (в случая се имат предвид такива, 

направени от чисти метали, напр. от платина – те са с положителен температурен 

коефициент), термодвойки. Добро описание може да се намери  на адрес [2].  

3. Пироелектрични (PIR) сензори. Този вид сензори са по-интересни. С тяхна 

помощ може да бъде засечено движение на относително големи обекти (напр. 

човек), като обхватът име е 10 m. Отделни елементи на действието им изискват 

познания от различни области – съответно детайлно описание не може да бъде 

направено пред всички ученици. Най-общо може да се каже, че това са сензори, 

направени от вещества, реагиращи на топлинно излъчване. Това са т.нар. пирое-

лектрици – вещества с кристална структура, които притежават естествена елек-

трична поляризация. При загряване тази поляризация се променя2. Създаденото 

електрично поле може да бъде измерено. Според [3] един от най-важните пред-

ставители на групата е полупроводникът галиев нитрид. По-подробно обяснение 

за пироелектричните сензори има в [4]. Снимка на „вътрешността“ на такъв сен-

зор е показан на фиг.3а, докато фиг.3б служи за илюстрация на принципа на 

действие. 

 
 

 

 
Фиг.3а Фиг.3б 

 

PIR сензорът притежава две пироелектрични пластинки. При нормали обстоя-

телства, интензитетът на инфрачервено лъчение върху двете пластинки е един и 

същ. Когато топло тяло навлезе в обхвата на сензора, се създава положително 

диференциално напрежение, а при излизане – отрицателно. На фиг.4а е показан 

познатия външен вид на сензора, а на фиг.4б – опростена принципна схема: 

 

                                                           
2 Интересен факт: промяна на поляризацията може да настъпи и при деформация на кристала – 

т.е. всички пиро електрици са и пиезоелектрици. Обратното не е в сила. 
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Различни приложения на тези сензори са известни, а на фантазията на учени-

ците може да се разчита за други. 

4. Сензори за относителна влажност на въздух3. Биват два вида – резистивни и 

капацитивни. И при двата се използват хигроскопични материали. При първия 

вид се използва промяната на съпротивлението на материала, а при втория – про-

мяната на диелектричната проницаемост, 

в зависимост от влажността. При условия 

на равновесие, количеството погълната 

от хигроскопичния материал вода зависи 

от температурата на средата и от нейната 

влажност. При промяна на диелектрич-

ната проницаемост се променя и капаци-

тетът на кондензатора (фиг. 5). Послед-

ното лесно се установява с подходяща 

електроника, например схематично опи-

саната в [6]. 

 

5. Сензор за влажност на почва.   Съществу-

ват различни видове, описани в [7]. Всеки 

един от тях се нуждае от различен тип калиб-

ровка. На фиг. 6 е показан вариант, който из-

мерва проводимостта на изследваната почва. 

Последният е много удобен за свързване към 

Arduino или към Raspberry Pi,  а в „мрежата 

„има достатъчно програмни примери.  

                                                           
3 Съществуват сензори за абсолютна влажност – базират се на измерване на проводимостта на 

въздуха.   
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6. Сензор за пръстови отпечатъци. Основните видове са три – топлинни, оптични 

и капацитивни. Днес сензорите 

от първия вид се приемат за 

най-точни и най-трудно може 

да бъдат „излъгани“. При вто-

рият вид се прави снимка пос-

редством CCD камера и образът 

се анализира – устройството 

трябва да разполага с база 

данни. Принципът на действие 

на капацитивните (фиг.7) се 

опира на разликата в капаци-

тета между изпъкналите и 

вдлъбнатите части на отпеча-

тъка. Малко по-подробно това е 

обяснено в [8, 9]. 

Коментар 

В катедра МОФ при Физическия факултет на СУ, в течение на годините, бях 

направени и демонстрирани аналогични устройства. Един възможен вариант за 

приложение е описан в [10]. Днес има разнообразни (и достъпни като цена) уст-

ройства, с чиято помощ по-напреднали ученици могат да проверят действието 

на описаните сензори. Това би могло да бъде направено в различни извънкласни 

форми на обучение. Последното, от своя страна, би помогнало на учащите по-

лесно да разберат връзката „физика – техника – приложение”. За осъществяване 

е необходима и подходяща квалификация на ръководещите ги учители.  
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