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Увод 

Мобилен телефон: 

  комуникационно устройство (използващи безжична комуникационна  

    мрежа) за изпращате и получавате на  
     - гласови съобщения 

     - кратки текстови съобщения (SMS)  

     - мултимедийни съобщения (MMS)  

 Мобилен телефон, Смартфон и преносим компютър (PDA) 

Смартфон: 

  комуникационно устройство (мобилен телефон) с   

     разширена функционалност (компютър и PDA) 
     - софтуерни приложения (отворена операционна с-ма) 

     - множество сензори (вградени и външни) 

- затворена операционна  

     система 

Персонален цифров помощник (PDA) : 

  преносимо устройство, съчетаващо компютър и  

     комуникационни услуги 
     -  отворена операционна система 

     - телефон/факс и мрежови функции  



Увод 

 Смартфон-концепция: приложимост във физиката 

• Основни  етапи при физичния  

      експеримент: 

натрупване  

и пренос на  

данни  

обработка анализ 

и съхранение  сензори за 

измерване  

на данни  

• Смартфон: 

Хардуерни и софтуерни 

приложения, обединени 

в едно устройство 

•  възможност за набиране на данни в суров вид (сензори с висока прецизност), които  

   се използват от специално разработени приложения (съхраняване, обработка и анализ) 

Съчетава основните етапи при измервания 

Смартфона може да се използва за количествено и качествено 

изследване на процеси и явления във физиката  



Аксесоари за приложения 

 Сензори: видове и категории 

• основни видове 

• основни категории 

- хардуерни: вътрешни (вградени) и външни (периферни) сензори 

- софтуерни: използват информацията от повече от един сензор 

Сензори за движение 

    измерват големината на ускорението и  

      въртенето по три оси  

       - акселерометри 

       - сензорите за гравитация  

       - жироскопи и  

       - сензор ротационен вектор 
 

Сензори за околна среда 

   измерват параметри на околната среда 

      - барометри            -  анемометри 

      - фотометри            - електромагнитно поле  

      - термометри           - гайгеров брояч  
 

Сензори за позиция 

   определят физическата позиция на мобилното устройство  

      - сензори за ориентация 

      - магнитометри 



Основни категории: Вътрешни сензори 

 Сензори за движение 

Акселерометър 
•  измерва големината на ускорениетo (и земното)  

   по трите оси (x, y и z)  

       - определяне на типа движение (раздрусване,  

             накланяне на устройството) 
 

Сензор за линейно ускорение 
•  измерва големината на ускорението (без земното)  

   по трите оси (x, y и z)  

       - използва се за наблюдение на ускорението по  

             една единствена ос 
 

Сензор ротационен вектор 
•  измерва ориентацията на мобилното устройство по трите компоненти на    

   ротационния му вектор 

        - използва се за отчитане на движение и въртене 
 

Сензор за гравитация 
• измерва  само земното ускорение по трите оси (x, y и z).  

        - определяне на типа движение (раздрусване, накланяне на устройството) 
 

Жироскоп 
• измерва скоростта на въртене на устройството  около трите оси (x, y и z).  

    - засичане на въртеливи движения, приложени върху мобилното устройство 



Основни категории: Вътрешни сензори 

 Сензори за околна среда 

Барометър 
•  измерва атмосферното налягане  

    - мониторинг на атмосферните условия 
 

Фотометър 
• измерва  интензитета на околната среда 

        - контролиране на яркостта на екрана 
 

Термометър: 
• измерва температурата на устройството 

• измерва температурата на околната среда 
 

Сензор за относителна влажност 
• относителната влажност на околната среда   

    - отчитане на точката на оросяване и абсолютната влажност 

 Сензори за позиция 

Сензори за ориентация 
•  софтуерен сензор за определяне на ъгъла на завъртане  спрямо трите оси 

    - определяне на точната позиция на устройството 
 

Магнитометър 
• измерва  гоемината на магнитната индукция на околното магнитно поле 

        - използва се при приложенията от тип компас 



Основни категории: Външни сензори 

 Сензори за околна среда 

Температура влажност 
•  технически характеристики 

    термометър: 

        - обхват: -40°C  +120°C 

        - точност: ±0.5°C 

        - инертност: 15s 

   влажност: 

        - обхват: (0 – 100)% 

        - точност: ±2.5% 

        - инертност: 10s 

Анемометър (скорост на вятър) 
•  технически характеристики 

    - обхват: (2-20) m/s 

    - точност: 0.1 m/s 

    - мониторинг на текуща  

        и средна стойност 



Гайгер-Мюлеров брояч 
•  технически характеристики 

    радиоактивно лъчение 

     -  и Rö лъчение 

        - обхват: (0.1-200) μSv/h 

        - точност: под ±15% 

        - температурен диапазон: (10-40) °C 

Основни категории: Външни сензори 

 Сензори за околна среда 

Електромагнитно поле 
•  технически характеристики 

    електрично поле 

        - обхват: (1 – 2000) V/m 

        - праг: 1 V/m 

        - честота: (16- 100k) Hz 



Основни категории: Външни сензори 

Спектрометър 
•  технически характеристики 

    спектър на светлината видима  

     и близката инфрачервена област  

      

 Сензори за околна среда 

Микроскоп 
•  технически характеристики 

- увеличение: (60 – 200)  

   - осветяване: бяла и  

       ултравиолетова светлина 



Смартфон ↔ физичен експеримент  

Как може да се приложи голямото многообразия от хардуерни и 

софтуерни приложения за демонстриране на основни физични 

явления и процеси 



Примерни приложения 

 Измервания с Aкселерометър: Механика   

покой падане 

t 

Свободно падане: ускорително движение и отправни системи 

• Определяне на земното ускорение g от  

     закон за пътя при равноускорително      

        движение: g = 2S/t2 

• Измерване на времето t,  

    за което тялото изминава  

       пътя S 

В покой: смартфона е инерциална 

отправна система (показание g) 

Падане: смартфона е неинерциална 

отправна система (показание 0) 



Примерни приложения 

 Измервания с Aкселерометър: Механика   

Движение по окръжност: основни закономерности, ускорения 

• Определяне на влиянието на скоростта (v = 2R/T) и радиуса (R) на  

     въртене върху an и a 

• Измерване на нормалното (an) и на тангенциалното (a) ускорение при  

      радиална ориентация на смартфона 

Тангенциално ускорение: бързината 

на изменение на скоростта по 

големина (a = v/t) 

 v = const (v = 0)  a = 0 

Нормално ускорение: бързината 

на изменение на скоростта по 

посока (an = v2/R) 

 R (v = const)   an 

=2/Т 

R 
an 

a 



Примерни приложения 

 Измервания с Aкселерометър (g): Механика   

Движение на тяло по наклонена равнина 

• Определяне на коефициента на триене  

     между двете повърхности  

• Измерване на ъгъла ,  

   при който започва движението 

Сила на триене при покой: равна на 

тангенциалната компонента на силата на 

тежестта (f = G) 

Сила на триене при хлъзгане: f = N, 

  ( - коефициент на пропорционалност) 

 = tan() 



Примерни приложения 

 Измервания с Aкселерометър (g) 

Определяне на разстояние и височина  

             на обект  

• Измерване на ъгъл и  

     използване на тригонометрични фунцкии  



Примерни приложения 

 Измервания с Aкселерометър: Механични трептения  

Пружинно махало: хармонично движение около равновесно положение 

• Определяне (графично) на периода   

  на трептене (Т) и пресмятане на: 

  - честотата ( = 2/T) и  

              - коефициента на еластичност   

                на пружината (k = 2m) 

• Измерване на ускорението ax по  

    направление на трептенето при  

       различни маси m 

ax 

t 

T 

0 

ax = a0sin(T) 



Примерни приложения 

 Измервания с Aнемометър: Механика на флуиди 

Уравнение за непрекъснатост: S1v1 = S2v2 

• Измерване на скорост на въздуха (v2)  

        при различни изходни сечения (S2)  
v1  

S1v1 S2  

S1 

v1 v2 

S2 

• При S1v1  const    S2   v2          



Примерни приложения 

 Измервания с Фотометър 

Намаляване на интензитета на излъчване I (на източник с  

мощност  P) с отдалечаване   

от източника d: 

• Измерване на интензитета  

   на светлината от светодиод 

I = P/S = P/4d2 



Примерни приложения 

 Измервания със сензор за магнитно поле 

Опит на Оерстед: Магнитно поле на прав проводник 



Примерни приложения 

 Измервания с Магнитнометър 

Магнитни свойства на веществата: 

•  наблюдаване на промяната в локалните  

      стойности на магнитната индукция 

Електромагнитно излъчване: 

•  наблюдаване на промяната в локалните  

      стойности на магнитната индукция 



Примерни приложения 

 Звукови вълни 

Спектрален анализ на аудио-сигнал 

Генериране на сигнал с  

определени параметри 

Запис на сигнала 

A(t) =A0sin(f.t) 

Запис на сигнала 

Времева форма Спектрална форма 

S(f) =S0 (f) 



Примерни приложения 

 Звукови вълни: Ефект на Доплер 

f0 

f0 

f0 

f0 

f+ 

f- 

v = vs(f+-f-)/(f++f-) 

Определяне на скоростта на  

   движещ се обект 

Измерване на честотното отместване  

от времевата еволюция на сигнала  



Примерни приложения 

Естествен радиоактивен разпад:  

   - измерване на радиоактивния фон 

   - измерване на активността  в  

         близост до предмети 

 Измервания с Гайгер-Мюлеров брояч 

Радиоактивност: 
- спонтанно разпадане на  

      нестабилни атомни ядра 

активност [Bq]: 
  - Брой разпаднали се ядра за 1-ца време 

погълната доза D = E/ m [Gy]: 
  - Енергията  (E), погълната от единица маса (m) 

еквивалентна доза H = k.D [Sv]: 
   - k-качествен фактор, отчитащ вида на лъчението 
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