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блок 2, зала 2140
Откриване на „Нощ на учените 2011”

Науката в зародиш - демонстрации в лаборатории на ТУ-София:
џХимия, блок 1 , зала 1112 – демонстрационни експерименти на реакции с утаяване и заместване,
кристализация, природен индикатор на Ph, химичен източник на ток с лимон, разпознаване на PVC с
помощта на медна жичка и др;
џФермeнтационни технологии и автоматично управление по биотехнологични
процеси, блок 2, зала 2523 – демонстрации на основни елементи и схемно решение на захранващо
устройство, действащо електро–пневматично схемно решение на преместваща станция в поточно
производство, система за управление на пневматичен обект (пневматично задвижване) чрез
пропорционално–интегрално диференциален регулатор, управление на физико-химичните променливи
на лабораторен ферментор чрез програмируем логически контролер, демонстриране на „човеко–
машинен интерфейс” на система за управление на лабораторен ферментор;
џВградени системи за управление, блок 2, зала 2105 – демонстрации на двуколесен LEGO
робот, триколесен LEGO робот, движещ се по зададена траектория, управление на верижен робот;
џВиртуална реалност, блок 3, етаж 1 - сътрудници на лабораторията и студенти от ФаГИОПМ ще
покажат резултати от разработени в лабораторията проекти: създаване на стереоскопични панорамни
изображения и автоматизирано управление на група виртуални характери (аватари), ще бъде
демонстрирана технологията и начина на работа със системата за виртуална реалност- имерсивно
стереоскопично визуализиране, изследване и манипулиране на тримерни модели и сцени.

Докосни науката - демонстрации на учени и студенти:
џ”Науката- полезна и забавна” - демонстрации на учени от ХТМУ-София - „Водородът в действие”
– бифункционална водородна клетка, „Паста за слонски зъби. Защо не?!”, „Ние правим мед на капсули” –
вкусно е!!, „Приложна фотоволтаистика”;
џ”Биотхенологиите и ние” - демонстрации на учени от катедра “Електроизмервателна техника” на
ТУ-София – използване на биотехнологии за измерване на кислород във въздуха, измерване на
разтворен кислород в течност, измерване на Ph;
џ„3 в 1” – наука, образование и хоби” - демонстрация на Габриел Черийски – студент в ТУ София – демонстрации на разработен модел на самолет.

Наука и свят – презентации на тема:
џ„Непознатият свят на химията“ - презентация на учени от катедра “Химия” на ТУ-София;
џ„Биомолекулите във фармацията и диагностиката” – презентация на гл. ас Данчо Даналев –
катедра „Органична химия”, ХТМУ-София;
џ„Науката - мост между култури” - презентация и демонстрация на учени от водещи университети
в Колумбия на тема „Разширена реалност”.
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Аз спечелих с ... наука – награждаване на победителите в конкурсите „BE BIO” и „Моите
идеи са моето бъдеще”.
Викторина "Мария Кюри" - викторина с награди, подготвена от ЕК.
Изкуството в образованието – музикално-артистична програма, подготвена и изпълнена
от студенти от НАТФИЗ.
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