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0 Издание на Националния политехнически музей

Вестник "ТЕХНИТАРЧЕ" е финансово подпомогнат от Фондация "ЕВРИКА"

e-mail: polytechnic@abv.bg; url: http://www.polytechnicmuseum.org

КОСМОСЪТ1

НАЦИОНАЛНИЯТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ
МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЯ:

– Изложба “Макети на самолети и хе-
ликоптери, използвани от селскосто-
панската авиация в България и по
света”

– Изложба “Деца рисуват Космоса” –
детски рисунки от ХІ Национален
конкурс “Космосът – настояще и бъ-
деще на човечеството”, организи-
ран от фондация “Еврика”

– Балонът на братя Монголфие

В БРОЯ:
ВАШ РЕД Е!

 Космосът – Любен  Дишлянов

 Вселената... Необятна бездна, ... – Виктор Атанасов

 Малката звезда – Димитринка Димова
ЗНАЕТЕ ЛИ?

 Как да си направим везна за газ?
ПРИРОДА, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ

 Минералогията – наука за красотата – ст.н.с Светослав
Петрусенко

 Семплирането – изкуството да създаваш звукови колажи –
Кирил Евстатиев

ПО БЪЛГАРСКА СЛЕДА:

 Проф. Асен Златаров – Люба Дашовска

Загледан към върховете на гората,
устремен е погледът ми в небесата,
аз политам вдъхновен от красотата.

Загадъчен шум във височината
ме упъти право към величината.

Величината ми показа Космоса,
необятен и неразгадан кът.

С интерес пътувам аз във него,
прошепвам тихо, хайде да гадаем,

да се спуснем със науката
във пространството да идем, да мечтаем.

Вече виждам цветове прекрасни,
виждам предмети свръх-огромни.

Отново започвам да мечтая,
Да мечтая, да гадая,

във пространството да блуждая
и със фантазия да разгадая
Космоса, от него се нуждая.

Имам ли нужда от умение,
за да извлека от Космоса влечение?
Трябва ли ми някакво прозрение,
за да ида във друго измерение?

Знам че ми е нужна само фантазия.
Фантазия огромна и непоколебима имам
за науката и Космосът ще претендирам.

Любен Мартинов Дишлянов, ХI клас,
ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев

1 Стихотворението е класирано на Трето място
на проведения тази година ХІI Национален
конкурс “Космосът – настояще и бъдеще на
човечеството”, раздел “Литературни творби”,
организиран от фондация “Еврика”

ВСЕЛЕНАТА... НЕОБЯТНА БЕЗДНА,
ПОСТАВЯЩА МНОГО ВЪПРОСИ

ПРЕД ЧОВЕЧЕСТВОТО1

1 Есето е с поощрителна награда от проведения тази година ХІI Национален конкурс
“Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”, раздел “Литературни творби”,
организиран от фондация “Еврика”

Вселената... Тази необятна бездна ... Тя е краят, но и вечното начало. Ние,
хората, живеещи на този свят, сме една малка прашинка от пустинята, наречена
Вселена.

Ние живеем в един свят на неяснота, защото колкото и опити да правим не
можем да разберем тайните на Вселената, на бездната, на безкрайната тъм-
нина, отвъд нашия свят.

Дали се мъчим да преодолеем границата на човешкото в себе си?
Факт е, че на никое друго място, освен на Земята, не можем да водим норма-

лен и пълноценен живот.
Но дали това е вярно твърдение?
Може би сме пионки, контролирани от много по-силно от всичко, което поз-

наваме, от нещо, наподобяващо висш мозък – всевиждащ и всезнаещ ... Може
би все още не сме готови да разберем тайната на сътворението, тайната на
истинския смисъл на живота. Той, Космосът, все по-често ни изненадва със
своите тайнствени явления и малко, по малко разшифрова тайната, заложена в
сърцата ни” “Защо сме на този свят и има ли смисъл нашето безумно пътешес-
твие из границите на материалното съществуване?”

Дали този разум, който контролира нашето съзнание и ясно разграничава
доброто от злото, е проповедник за нас?

Дали сляпо му се доверяваме, или по-скоро разчитаме на краткия си житей-
ски опит?

Дали се залъгваме, че сме единствени и неповторими, без да знаем дали не
ни наблюдават от съседния ъгъл?

Какво е това усещане?
За жалост, погълнати от своята индивидуалност, ние често не можем да отго-

ворим на собствените си въпроси...
Необятната бездна, Вселената, ще продължава да ни примамва със своята

безкрайна шир, изпълнена с непознати за нас места и същества, независимо
дали ще погубим живота си в търсене на “новото”, или просто ще изживеем с
наслада краткия, но изпълнен с приключения, човешки живот.

Виктор Тошков Атанасов, 14 год., УЛК “Сладкодумци” при ОДК-Шумен



МАЛКАТА ЗВЕЗДА

Фондация “Еврика”
е фондация от класи-
чески тип, основана
през 1990 година от дър-
жавни и обществени
организации с цел:
- подпомагане на да-

ровити деца и млади
хора при реализира-
нето на проекти в об-
ластта на науката,
техниката, техноло-
гиите и управлени-
ето;

- подкрепа на младите
новатори и предпри-
емачи;

- разпространение на
научни, технически
и икономически зна-
ния;

- подпомагане на обу-
чението и специали-
зацията, на между-
народното сътрудни-
чество в областта на
науката и техниката

- и др.

Фондацията осъще-
ствява пет програми:
- Таланти;
- Информация, изда-

ния, изяви и между-
народно сътрудни-
чество;

- Научни изследвания;
- Насърчаване на сто-

пански инициативи;
- Развитие.

За делови контакти:
София 1000,

бул. “Патриарх
Евтимий” 1,
Тел. 981-51-81,

981-37-99,
факс 981-54-83,

e-mail: evrika@einet.bg
www.evrika.org

2 ВАШ РЕД Е !

Беше тъмна нощ. Почти
всички хора на Земята спя-
ха. Настанала бе тишина и
покой. Тъмното небе се ос-
ветяваше единствено от
кръглата Луна и множество
малки блещукащи звездици.
Цареше мир и тишина. Но на-
вярно някой човек, който не
можеше да заспи, стоеше
все още буден и се взираше
към безкрая на небето. Как-
во същност представлява то?
Дали си има начало и край?
Колко на брой са звездите?
Какво има на Луната? Това
би се запитал той. И дали
точно в този миг няма някой
там горе, който да си задава
същите въпроси и да се взи-
ра в черния и необятен Кос-
мос ...

Някъде там, където чо-
вешкия поглед не може да
достигне, се прозяваше ед-
на малка звезда. Тя разтър-
ка сънено очички и грейна
със светлина по-силна от
всякога. Звездичката се ог-
леда наоколо и видя това, ко-
ето намираше всеки път –
много други звездици и пла-
нети – цял един нов и въл-
шебен космически свят, кой-
то човешкото око не би дос-
тигнало. Докато се разсъня-
ваше, до малката звездица
грейна още една светлина,
не толкова ярка, но все още
мъждукаща.

– Бабо! – изписка със
звънливо гласче звездичка-
та и засия още по-силно от
радост.

– Мило мое дете, събу-
ди ли се вече? Дружките ти
отдавна изгряха. Хайде,
имаме цяла нощ работа! Та
нали ние красим черното не-
бе, което хората долу виж-
дат? – заговори добродушно

старата звезда и погали вну-
чето си.

– Но, бабо ... защо хората
виждат само черното небе?
Не знаят ли за нашия свят, тук
горе?

– Не, мъниче, те виждат
много малко от това, което е
тук при нас. Те съзерцават са-
мо нашите светлини и не зна-
ят нищо повече. Главите им са
пълни с догадки и фантазии.
Хората могат цяла нощ да съ-
зерцават небето и пак няма
да узнаят, че Космосът е един
безкраен свят, че той е нашия
дом – безкрайно красив и раз-
нообразен.

– Значи ние виждаме
всичко, а те не. Така ли? – за-
чуди се звездицата.

– И така може да се ка-
же. – усмихна се бабата. – Но
хората имат друго , много цен-
но качество. Тяхното въобра-
жение е способно да рисува
много по-магични и чуднова-
ти светове от този, който има-
ме ние в Космоса. Затова ко-
гато гледат нагоре към небос-
клона, те виждат със сърцата
и душите си. А на мен и теб
всичко ни е известно. Ние не
фантазираме, защото погледа
ни се простира навсякъде. Хо-
рата имат въображение, а ние
поглед в безкрая.

– Понякога и аз искам да
мечтая и фантазирам ... – на-
тъжи се звездичката.

– Мило мое дете, ние не
мечтаем – ние даваме мечти-
те на хората на Земята.

– Когато умираме, нали?
Старата звезда кимна ут-

върдително на внучката си.
– Така е. Нашата смърт

означава надежда за някого
долу.

– Не разбирам ... Всичко
е толкова сложно! – натъжи се

още повече звездата.
– Все още си много мал-

ка и сега е твоето време да иг-
раеш. Но един ден ще дойде
момент, в който ще осъзнаеш,
че си готова.

– Готова за какво, бабо?
– Да бъдеш падаща звез-

да, която ще даде надежда и
ще сбъдне мечтата на някого
там на Земята.

– Хубаво е да сбъдваш
мечти, нали? – подскочи ра-
достно палавата звездица.

– Точно така. Прекрасно
е ! – отговори бабата и погали
внучката си.

– А някой ден хората ня-
ма ли да дойдат при нас, за
да се запознаем?

– О, ще дойдат, предпо-
лагам. Може би не толкова да-
леч, колкото сме ние сега, но
ще навлязат в дълбините на
Космоса и ще открият толко-
ва неща, за които не са пред-
полагали. Но запомни, че как-
вото и да намерят в Космоса,
за тях ние ще сме просто къл-
бо газ и нищо повече.

Малката звездица въздъх-
на и промълви:

– Хората са сложни, труд-
но ми е да проумея всичко то-
ва, бабо.

– Ти не се тревожи сега,
дете. Светлината ти грее все
по-силно и ще грее още тол-
кова много време! Знаеш ли,
може би точно сега в този мо-
мент някой човек на Земята
ни гледа, изумява се на сия-
нието ни и се пита въпросите,
които ще може да разреши са-
мо с въображението си. – ка-
за старата звезда и прегърна
малката, докато все още има-
ше сили да грее ...

Димитринка Величкова
Димова,
ХІ клас,

СОУ “Гео Милев”,
гр. Раднево

1 Разказът е класиран на първо място на  ХІI Национален конкурс “Космосът – настояще и бъдеще на
човечеството”, раздел “Литературни творби”, организиран от фондация “Еврика”

МИНЕРАЛОГИЯТА – НАУКА ЗА КРАСОТАТА
Минералогията е една от

най-старите и основни гео-
логически науки. Тя изучава
цялостно минералите. “Ми-
нерал” произлиза от латин-
ската дума “minera”, която
означава къс руда или камък
(от него може да се получи
един или друг метал). Мине-
ралите са природни хими-
чески продукти с определе-
ни физични свойства; въз-

никнали са в резултат от раз-
нообразни геологически про-
цеси, ставали в земната кора.

В това определение се
подчертава, че към минера-
лите се отнасят само индиви-
дуални химически вещества,
но не и механични смеси. Ми-
нералите са индивидуализи-
рани и физически – те имат
определени физически свой-
ства, външен облик и законо-

мерен вътрешен строеж (на-
ричаме го кристален строеж).
В определението се обръща
внимание и на начина на въз-
никване на минералите – по
естествен път, без намесата
на човека. Следователно тук
не се отнасят изкуствено по-
лучените рубини, диаманти,
кварц и др.

продължава на стр. 3
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МИНЕРАЛОГИЯТА – НАУКА ЗА КРАСОТАТА
продължение от стр. 2

Разнообразието на ми-
нералите учудва всекиго и
дори ни се струва, че те са
безкрайно много, тъй както
е при растенията и особено
при животните. Но това не е
така – днес са известни са-
мо около 4000 вида (под вид
разбираме съвкупност от
минерали с еднаква кристал-
на структура и еднакъв хими-
чен състав). В България са
установени около 650 вида.
От тях 9 са нови за науката –
открити са в нашата страна.
Това са минералите бонче-

вит, костовит, орфеит, хе-
мусит, балканит, светло-
зарит, адраит и василиит.

Някои минерали имат по
няколко разновидности. Тех-
ният химичен състав е един и
същ, но се различават незна-
чително по отделни свойства
– цвят, форма и други. Така
например аметистът, морио-
нът и цитринът са цветните
разновидности на кварца
(SiO2) (съответно виолетов,
тъмночерен и лимоненожълт
кварц). Аквамаринът и сма-
рагдът са разновидности на
берила (Be3Al2Si6O18). Отлича-
ват се по цвят и микроприме-

си – на първия желязото му
придава син цвят, а на втория
хромът придава зелен цвят.
Желязосъдържащите сфале-
рити (ZnS) имат черен цвят (на-
ричат се мартити), а кобалто-
съдържащите – медножълт и
жълтозелен (наричат се кле-
йофан). Селенът е влакнеста-
та разновидност на гипса
(CaSO4.2H2O), а алабастърът
– зърнестата. Понятието ми-
нерален вид е по-широко, от-
колкото разновидност. Всеки
смарагд е берил, но не всеки
берил е смарагд.

Основната част от минера-
лите изграждат много от ска-

Списък на новите минерали от България

лите. В тях те се представят
като зърна с различни раз-
мери и неправилна форма.
Така при мраморите, грани-
тите (от латинската дума “гра-
нум” - зърно), гнайсите, пя-
съчниците, кварцитите, рио-
литите и други. Само неголя-
ма част от минералите се на-
мират в кухините на рудните
жили и скалите, в които те
растат в красиви кристали в
строго определена форма (в
този си вид те са най-прив-
лекателни). Естествените
външни стени изграждат ти-
пични за всеки вид минерал-
ни форми: за галенитовите и
пиритовите – кубични, за кал-
цитовите – ромбоедри, за
сфалеритовите –  тетраедри,
и пр. като кристал, минера-
лът е представен в най-съ-
вършения си вид (именно
кристалът ни възхищава и
събужда чувства към прек-
расното). Върху формата на
кристала влияние оказва об-
становката, в която възник-
ва и расте. Но що е кристал?
Това е геометрична построй-
ка от определени атоми и
молекули. Този вътрешен
строеж на атомите или мо-
лекулите има важно значе-
ние за външния облик  на
кристалите – по време на не-
говия растеж той определя
формата на кристалите.

В минералогията форми-
те на кристалите имат осо-
бено важно значение – из-
ползуват се като източник на
геоложка информация. Вън-

 МИНЕРАЛ 
MINERAL 

ФОРМУЛА 
FORMULA 

БЪЛГАРСКИ АВТОР(И), ГОДИНА 
BULGARIAN AUTHOR(S), YEAR 

Бончевит 
Bonchevite  - discredited PbBi4S7 

И. Костов, 1958 
I. Kostov, 1958  

Костовит 
Kostovite  AuCuTe4 

Г. Терзиев, 1966 
G. Terziev, 1966 

Страшимирит 
Strashimirite  Cu4(AsO4)2(OH)2.2,5H2O Й. Минчева-Стефанова, 1968 

J. Minceva-Stefanova, 1968  
Хемусит 
Hemusite Cu6SnMoS8 

Г. Терзиев, 1971 
G. Terziev, 1971  

Орфеит 
Orfeite - discredited H6Pb10Al20(PO4)12(SO4)5(OH)40.11H2O Б. Кольковски, 1972 

B. Kol’kovski, 1972 
Балканит 
Balcanite Cu9Ag5HgS8 

В. А. Атанасов, Г. Н. Киров, 1973 
V. A. Atanasov, G. N. Kirov, 1973  

Ардаит 
Ardaite Pb17Sb15S33Cl9 

В. В. Бресковска и др., 1982 
V. V. Breskovska et al., 1982 

Василит 
Vassilite (Pd,Cu)16(S,Te)7 

А. В. Атанасов, 1990 
A. V. Atanasov, 1990  

Германоколусит 
Germanocolusite Cu26V2(Ge,As)6S32 

В. В. Ковачев и др., 1992 
V. V. Kovachev et al., 1992 

Стибиоколусит 
Stibiocolusite Cu26V2(Sb,Sn,As)6S32 

В. В. Ковачев и др., 1992 
V. V. Kovachev et al., 1992 

Манганилваит 
Manganilvaite CaFe2+Fe3+(Mn2+,Fe2+)(Si2O7)O(OH) И. К. Бонев и др., 2005; Н. Зотов и др., 2005 

I. K. Bonev et al., 2005; Zotov et al., 2005 

Манганилваит – CaFe2+Fe3+(Mn, Fe2+)(Si
2
O

7
)O(OH)

Одобрен от IMA-CNMMN 16-2002 (I. Bonev et al., 2005), Мадански
руден район, Централни Родопи, България

Страшимирит – Cu
8
(AsO

4
)

4
(OH)

4
·5(H

2
O)

Именуван в чест на проф. Страшимир Димитров, патрон на
Геологическия институт. Установен от Йорданка Минчева-

Стефанова  (1968) в Запачица, Западна Стара планина.
Образец: област Шварцлео, Австрия.

продължава на стр. 4
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шният естествен облик на
кристалите, детайлите от тях-
ната повърхност, формата на
самите кристали и зърната
не са случайни.

Те отразяват конкретните
условия на образуването им.
Известният съветски минера-
лог и геохимик А. Е. Ферсман
казва: “Кристалът винаги но-
си със себе си следите от пре-
дишните моменти на същес-
твуването си. По формата му,
по дребните детайли по по-
върхността му, можем да че-
тем неговото минало.” А това
минало хвърля светлина вър-
ху начина на образуването на
месторождението, което е
важно за всеки геолог.

Разнообразието на мине-

ралните и агрегати придава
особената им прелест. Тя се
подсилва от външната им не-
симетричност, която прави не-
имоверно красиви кристални-
те друзи. Друзите са най-жела-
ните експонати за всеки музей,
колекции и сбирки. Кристални-
те друзи са познати на мнози-
на, но все пак точно определе-
ние няма да бъде излишно.
Друзите са минерални агрега-
ти от добре оформени криста-
ли, нараснали върху обща ос-
нова. В този си вид те са колко-
то привлекателни, толкова и за-
гадъчни. Особено с привидна-
та си хаотичност в подрежда-
нето на индивидите. Терминът
друза е бил използван от древ-
ните саксонски миньори в Руд-
ните планини (на границата на
Германия и Чехия). На саксон-

Хемусит – Cu
6
SnMoS

8
 (черните точки на фотографията).

Наименуван по древното име на Стара планина. Открит от
Георги Терзиев (1971) в Челопеч, Централна Стара планина,

България. Образец: мина Кавазу, Япония.

Костовит – (Cu, Ag)AuTe
4

Наименуван в чест на академик Иван Костов. Открит от
 Георги Терзиев (1966) в Челопеч, Централна Стара планина,

България.

ски диалект друза означава
четка. Бащата на описателна-
та минералогия А. Г. Вернер
(1749 – 1817) – професор във
Фрайбергската минна акаде-
мия, е използвал местните
названия в своите лекции, съ-
чинения и наставления за сту-
дентите и миньорите.

Често друзите са изграде-
ни от индивиди с различна
възраст. По взаимоотношени-
ето им можем да съдим кой
кога се е образувал – криста-
лите от младото поколение

(генерация) се задържат и
растат върху старите. Те но-
сят техните дефекти и запъл-
ват свободните между тях
пространства. И  може би
именно за друзите най-доб-
ре звучат думите на Гьоте:
“Природата действа бавно
и спокойно, способна е и
на най-необикновеното.”

ст.н.с
Светослав Петрусенко,

геолог – минеролог
и геохимик

СЕМПЛИРАНЕТО – ИЗКУСТВОТО ДА СЪЗДАВАШ
ЗВУКОВИ КОЛАЖИВ НАЧАЛОТО ...

Повечето модерни музи-
канти използват софтуерни
семплери и ги приемат като
даденост. Семплирането
представлява вземането на
част от вече съществуващо
произведение или най-общо

вече готов звук с цел създава-
не на нова песен. За едни то-
ва е свеж и новаторски под-
ход към музиката, който ни по-
мага да дооценим миналото
и да го използваме като осно-

ва за създаване на интерес-
на нова музика. Други го раз-
глеждат като кражба на нечий
труд и креативност, обект на
авторски права. Къде е исти-
ната?

По същество, семплиране-
то става възможно благодаре-
ние на развитието на техноло-
гиите и представлява цифро-
во записване и просвирване
на аудио - процесът на прев-
ръщане на звуков източник в
нули и единици.Терминът
“семплиране” за пръв път се
използва в края на 70-те от
Ким Райри и Петер Фогел, за
да опишат някои от функции-
те на техния - тогава нов - син-
тезатор Fairlight CMI. Както се
случва с повечето велики чо-

вешки открития, първона-
чално семплирането е пред-
ставено като бонус функция,
която е включена почти на
шега. Fairlight CMI е замис-
лен като цифров синтезатор,
при който вълновите форми
могат да бъдат конструира-
ни чрез използване на доба-
вителен синтез, или да бъдат
“нарисувани” с иновативната
“светлинна писалка” и Touch
Screen. Има възможност за
определяне начало и край на
вълновите форми, както и да
се прави “сливане” между
двете.

ПЪРВИЯТ СЕМПЛЕР В
СВЕТА

Разбира се, Fairlight е

продължава на стр. 5Първият семплер в света: Fairlight CMI - 1980 г.
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СЕМПЛИРАНЕТО – ИЗКУСТВОТО ДА СЪЗДАВАШ
ЗВУКОВИ КОЛАЖИ

оборудван със секвенсер1 ,
което го прави, нещо като,
първата работна станция в
света. Все пак, именно сем-
плиращата функция хваща
окото на музиканти и проду-
центи, които през 1980 са го-
тови да платят 30 000 дола-
ра за Fairlight CMI. Не всички
разбират значението на та-
зи техника. Едно списание
за музикална апаратура от
това време се изказва подиг-
равателно за семпирането и
се пита, кой би използвал то-
зи мощен синтезатор за та-
кива “несериозни” неща.
Въпросното списание пише,
че това е просто някакъв “пи-
низ”. Честно е да се каже, че
дори изобретателите Райри
и Фогел гледат на Fairlight
CMI основно като синтеза-
тор, и въпреки че има въз-
можност за цифров запис и
просвирване на аудио, то
възможностите за редакти-
ране на този звук се заклю-
чават в промяна на интона-
цията в малки рамки и ос-
новна форма на динамична
обвивка. Компонентите на
цифровия синтез, от друга
страна, могат да бъдат пре-
цизно контролирани в почти
всеки аспект на звука. С те-
чение на времето обаче,
става ясно, че хората не ку-
пуват синтезатора заради те-
зи иновации - те го искат
заради семплирането, и та-
зи техника променя музикал-
ната индустрия завинаги.

ЕМУЛАТОРА
Въпреки главозамайваща-

та цена, семплирането във
Fairlight е доста ограничено;
имаме на разположение са-
мо няколко секунди, и то с дос-
та скромно качество, според
съвременните представи.
Има възможност и за луупи-
ране, което позволява запи-
сът да бъде повтарян, докато
нотата е натисната. Това е
всичко, но в края на 1970-те
то е било революционно.

Идеята за използване на
аудио записи в по-големи за-
писи не е нова; нито пък е но-
вост по-специфичната идея за
използването на къси аудио
фрагменти от истински ин-
струменти, които създават ме-
лодия като просвирват еди-
нични ноти. И двете идеи са
разработвани с използване
на аналогови техники още
през 1940-те2 . Новото е циф-
ровият звук и вграденият сек-
венсер, които правят концеп-
цията практически приложи-
ма.

Друг важен момент е поя-
вата на първия Chamberlin –
електромеханичен клавирен
инструмент, изобретен от Harry
Chamberlin (и наречен на не-
го), чиито първи модел е пред-
ставен през 1956 г в САЩ. Той
има формата на пиано, но под
всеки от клавишите има инди-
видуален механизъм за пуска-
не на аудио касета. След на-
тискане на клавиша записа-
ния на касетата звук се въз-

произвежда през тонколони-
те, а след отпускането му ка-
сетата се превърта назад, та-
ка, че ако се натисне отново
се възпроизвежда същият
звук. На самите касети е има-
ло записи на най-различни
инструменти или звуци не по-
дълги от 8 секунди. Въпреки,
че подобни инструменти са съ-
ществували в много от експе-
риментните центрове това е
първия такъв инструмент вля-
зъл в употреба – използва се
от рок музиканти, в радио стан-
ции и съществуват много за-
писи, в които той участва като
музикален инструмент.

ПРИНЦИПИ НА
СЕМПЛИРАНЕТО

Тъй като, в основата си,
семплирането представлява
цифров звукозапис, е важно
да се кажат няколко думи за
принципите му. Аналоговите
сигнали, както и звуците, ула-
вяни от ушите ни, са постоян-
но променящи се, докато
цифровите сигнали представ-
ляват редици от единици и ну-
ли, които компютърът обра-
ботва. За преобразуване на
аналогово аудио в цифрова
информация, трябва да пре-
караме сигнала през анало-
гово-цифров преобразувател
(АЦП). Той разделя вълнова-
та форма на малки секции, на
всяка от които се назначава
стойност и тя, от своя страна,

може да бъде изразена ка-
то бинарно число. Всяка от
тези стойност се нарича
“семпъл”3 така че процесът
се нарича семплиране на
вълновата форма. За прос-
вирване на звука, бинарните
стойности се подават към
цифрово аналогов преобра-
зувател (ЦАП). Той преназна-
чава малките секции като
постоянно променящ се сиг-
нал, който може да бъде по-
даден към усилвател и висо-
коговорители и да бъде чут
като звук. Ако подобно обяс-
нение ви звучи объркващо,
помислете си за филмова
лента. Както може би знае-
те, филмовата лента е поре-
дица от застинали фотогра-
фии, които при последова-
телно прожектиране с доста-
тъчно бърза скорост, създа-
ват впечатление за движе-
ние. Обикновено се снимат
24 кадъра в секунда. Колко-
то повече кадри се изпол-
зват за единица време, тол-
кова по-плавно ще е движе-
нието на екрана.

Същото важи в голяма
степен и за цифровото ау-
дио. Когато записвате един
звук по цифров път, вие пра-
вите серия от “стататични
кадри” на силата на промен-
ливия входен сигнал. Всеки
от тези “кадри” се записва

1 Секвенсерът е устройство, което записва и възпроизвежда поток от контролна информация за управление на електронни музикални
инструменти. В последните години терминът се използва изключително за музикален софтуер, позволяващ на потребителя да записва,
обработва и възпроизвежда MIDI (от англ. Musical Instrument Digital Interface — цифров интерфейс за музикални  инструменти)  информация.
2 В средата на 40-те години на ХХ век, френският композитор Pierre Schaeffer, заедно със сътрудниците си в Studio d’Essai ( експериментално
студио) към френското радио създават нов подход към създаването (композирането) на музика, който нарича Musique Concrete. Той
представлява записване на лента на акустични фрази и звуци, механично монтиране на лентата (забързване, забавяне, и други
манипулации), като в резултат създава колаж от звуци, който става основа за създаване на ново музикално произведение. С тази нова
техника се асоциира и появата на термина електроакустична музика - б.а.
3 От английски: проба, модел – б.а.

През 1984 Emulator II предлага 17,6 секунди, 8 бита/моно
семплиране за сумата от 8000 долара продължава на стр. 6
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като бинарна стойност в опе-
ративната RAM памет или
хард диск. След това, звукът
може да бъде просвирен об-
ратно в правилния ред, пре-
назначен от цифрово-анало-
говите преобразуватели ка-
то променлива вълнова фор-
ма и това, което чуваме е ко-
пие на записания звук. Поне
това е идеята.

СЕМПЛИРАЩА ЧЕСТОТА
Опирайки се отново на

аналогията с филмите, нека
разгледаме концепцията за
семплираща честота
(Sampling Rate). Както вече
беше споменато, 24 кадъра
в секунда се приема като оп-
тимална скорост за създава-
не на плавно движение. При
аудиото със CD качество се
приема, че 44 100 аудио сек-
ции (или семпли) в секунда
е оптималният брой за да се
създаде правдоподобно ко-
пие на оригиналния звук. Та-
зи стойност, изразена като
брой семпли, направени да
една  секунда, се нарича
семплираща честота, и може
да бъде написана като 44
100 Hz или 44,1 kHz. Възник-
ва въпросът: защо точно тол-
кова семпли в секунда? При-
ето е, че най-високата често-
та, която човек може да чуе
е 20 kHz (20 000 цикъла в се-

кунда). Това не е съвсем точ-
но, тъй като повечето хора чу-
ват от 15 до 18 kHz. Новороде-
ните бебета, може би са спо-
собни да чуват до 20 kHz, но с
възрастта (или с ходенето по
много оглушителни концерти),
горната граница на чуване па-
да надолу. За да се възпроиз-
веде вярно, която и да е чес-
тота в една цифрова звукова
система е необходимо да се
семплира на два пъти по-ви-
сока честота. Така, че за да мо-
жем да запишем честоти с гор-
на граница 20 kHz ни е необ-
ходима семплираща честота
от минимум 40 kHz. Този прин-
цип е открит през 1950-те от
Харолд Найкуист, който рабо-
ти за Bell Laboratories и про-
учва възможностите за преде-
ване на цифрово аудио по те-
лефонни системи. Познат е
още като Теория на Найкуист.
За да си обясним защо сем-
плиращата честота трябва да
бъде по-висока от горната гра-
ница, отново трябва да се вър-
нем към аналогията с филми-
те. Всички сме гледали стари
неми филми, на които движе-
нията изглеждат насечени. То-
ва се получава защото в ран-
ните дни на киното са изпол-
звани по-бавни скорости на
лентата - обикновено 16
кадъра в секунда. Смятало се
е, че това ще е достатъчно за

създаване  на илюзията за
плавно движение. Увеличава-
нето на броя кадри в секунда
прави илюзията по-правдопо-
добна, и така филмовата ин-
дустрия се установява на 24
кадъра в секунда (24 fps). При
аудиото, ниските семплиращи
честоти не създават точно
представяне на оригиналния
аналогов сигнал. Фактът, че не
можем да чуем честотите над
20 kHz в естествените звуци не
означава, че те не съществу-
ват. В повечето случаи обер-
тоновете (или хармониците)
над прага на чуваемост се от-
разяват в по-ниски честоти по
математически несвързан на-
чин, което води до нехармо-
нично звучене и звукът е - ме-
ко казано - неприятен.

От схемата се виждат от-

делните стадии на семпли-
ращия процес. Преди кон-
вертора, аналоговият сигнал
се ограничава до 20 kHz със
стръмен филтър; след това,
звука се сканира, “нарязва”
се на 44 100 сегвента в рам-
ките на всяка секунда и се
записва в паметта. За да бъ-
де просвирен, цифровият
сигнал минава през ЦАП, къ-
дето сегментите се препод-
реждат и отново се използва
нискосрязващ филтър на 20
kHz за да се елиминират ня-
кои странични ефекти, които
биха били възприети като из-
кривяване.

Кирил Евстатиев, уредник

(използвани са материали
от Интернет и др.)

ПЕТ МИНУТИ ЗА ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ
Профе -

сор д-р Асен
Златаров не
е роден нито
с научната
степен “док-
тор”, нито с
н а у ч н о т о
звание “про-
ф е с о р ” .
Кръстен е
Иван-Асен в
чест на по-
бедната бит-
ка на бъл-
гарския цар
Иван Асен ІІ
при Клокот-
ница (Хас-
ковско) на 9
март 1230 г.
Роден е на 4

(16) февруари 1885 г. в Хаско-
во и рожденото му име наис-
тина е Иван-Асен Христов Зла-
таров. Имал е дори визитна
картичка с името “Иван, А. Зла-
таров”, но решава да задър-
жи само името си Асен, защо-
то самият той го тълкува по
етимологичен път (А-сен озна-
чава “без сянка, чист, непо-
рочен, сияещ”).

Следва химия в Софий-
ския университет (1903-04),
продължава и завършва в Же-
нева (1907). В 1908 г. защита-
ва докторат по химия и физи-
ка в Гренобъл (Франция). За
кратко време учителства в
Пловдив. Две години (1909–
10) специализира химия на
храненето и хранителните
продукти в Мюнхен (Герма-

ния). Точно в този период
Асен Златаров извежда мно-
го съществени собствени
максими: “Науката за хра-
ненето е основа на Живо-
та.”; “Образованието е в ос-
новата на всяко социално
осъзнато общество.”; “Со-
циализацията на Човека не
може да се осъществи в ху-
манистична насока, ако сам
Човекът не опознае себе си
като земна и небесна лич-
ност.”

“И така, аз след не много
свършвам – ще ми прикачат
една титла (не мисля, че го-
ляма гордост ще добия от
нея, малко ли дипломирани
идиоти има) и аз трябва да

продължава на стр. 7
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кажа “сбогом! ” на студен-
тския живот. И хубав беше то-
зи живот... Наистина, някои
по-другояче го прекараха.
Наистина, един студент, кой-
то добре ме познава, ми ка-
за, има няколко дни: “Ти из-
губи младостта си и не изпол-
зва живота си като студент”.
Защото нито веднъж не съм
бил изпитал туй висше бла-
женство да се опия с бира в
някоя младежка весела ком-
пания, защото не съм бил
познал туй сладко мъчение
да изгубиш на карти парите
си за два месеца поне, за-
щото съм бил “вързан”, та не
съм можел да развъртам
поне пет бъбриви баришни,
защото никога не съм бил от-
дал последния си лев на ня-
коя красива кокотка от Кюр-
сала, защото не съм бил ял
пилаф в “Мохамедовия рай”,
защото не сам знаел що зна-
чи да останеш един ден без
цигари, защото...защото най-
после бил съм се “вмирисал
на книги”. И този добър при-
ятел добави: “Много назад
остана, драги ми!” Кой знае?
Може би! Но не си струва да
мислим за онуй, що е загубе-
но. Нима моят живот като
студент е бил така моното-
нен и сух? Тук любезният при-
ятел се лъже... И наистина
каква по-голяма цена за жи-
вота от тая, що ни донася ед-
на мисляща мисъл? Някои
обичат да се катерят по Мон-
блан, но на колко по-голяма
висота ни изкачва мисъл-
та...” (Ас. Златаров)

В началото на ноември
1910 г. Асен Златаров е наз-
начен за асистент на проф.
Пенчо Райков. Името му ста-
ва известно на преподавате-
лите и студентите необикно-
вено бързо.

“Разчу се, че дошел един

млад асистент по химия, мно-
го интелигентен, с много при-
ятен говор и с докторат. Каз-
вал се Асен Златаров. Имаше
доста асистенти по онова вре-
ме, но не зная защо, името на
Златаров бързо беше зарази-
ло всички студенти от Физико-
математическия  факултет.
Разправяше се много за него-
вата работа като млад учен...
А по обяд или по времето, ко-
гато се предполагаше, че той
ще излезе от кабинета си, се
тълпяха по коридорите и в
двора, за да го видят. Удаде
ми се веднъж да го видя на
двора: млад, слаб момък, с
много малки и тънки мустач-
ки, с дълга, обърната назад
коса и с бледо, монашеско ли-
це. Ходеше ситно и отмерено,
със съвсем леко приведена
глава и с поглед, впит в земя-
та на няколко крачки от него”.
(проф. П. Петков, по това вре-
ме студент в първи курс)

Асистент в катедрата по ор-
ганична химия (1910), частен
доцент по физиологична хи-
мия в Медицинския факултет
на Софийския университет,
частен доцент по биохимия
(1920-22) и редовен доцент по
химия на храненето при ка-
тедрата по органична химия
(1922-24), извънреден (1924-
36) и редовен професор
(1936), Златаров е ненадми-
нат лектор на студентите. Лек-
циите му никога не са скучни и
сухи и затова голямата меди-
цинска аудитория на ул. “Мос-
ковска” винаги е препълнена.
Идват не само студентите, ко-
ито изучават химия (химици,
биолози, медици, агрономи),
но и слушатели от други факул-
тети. Идват много граждани,
привлечени от магнетичния и
странен колорит, който се из-
лъчва от лектора.

“Духовният кръгозор на
Златаров е много широк. Поч-
ти никоя област от човешкото

познание не му е напълно
чужда. Интересът му е еднак-
во жив към въпроси от микро-
и макрокосмоса. И при все то-
ва, а може би именно поради
това, той си остава химик, и то
в най-добрия смисъл на дума-
та. Не химик, за когото химия-
та със своите методи и данни
представлява замръзнала са-
моцел, но такъв, който вижда
в нея вложено единството на
света, вълшебния ключ за от-
ключване тайните на живота
и смъртта, към което го тлас-
кат нестихващите импулси на
неговата природа”. (д-р А.
Азманов)

Асен Златаров е автор на
над 50 научноизследовател-
ски труда.

Основоположник е на би-
охимията в България. Изслед-
ва състава, хранителната и ка-
лоричната стойност, начина
на приготвяне и използване
на националната българска
храна. През 1916 и 1921 г. пра-
ви изследвания върху храни-
телните качества на българ-
ските сирена и кашкавал, за
да бъдат одобрени според
международни стандарти и
изнасяни в чужбина.

Работи върху ензимохими-
ята на тежките метали и сти-
мулацията като процес на
възбуждане  на ензимните
системи.

Извършва и отстоява кате-
горична пропаганда у нас и в
чужбина на соята (японски
боб). Изследва и доказва пъл-
ноценните хранителни качес-
тва на сланутъка (нахут, леб-
лебия) и обяснява как отшел-
ници като Свети Иван Рилски
са успели да преживяват са-
мо с неговата консумация.

Открива чувствителна  и
специфична реакция за нит-
ритни йони, която е наречена
в специализираната литерату-
ра на негово име.

Публикува “Основи на нау-
ката за храненето” (1921). Сам
и в сътрудничество прави из-
следвания върху храненето на
българското население и от-
крива непълноти и явления на
глад сред народа (1924). Това
изследване  повтаря  през
1932 г. Все в този период на
активна изследователска и
научна дейност издава книга-
та “Хормони и витамини”. В
нея говори за познатите дото-
гава осем витамина.

А в капиталния  си труд
“Броматология” (Наука за хра-

ненето) прибавя и витамини-
те от групата “В” (1-6). Пред-
лага да се въведе учебен
предмет “Правилно хранене”
в гимназиите.

Притежава голям ора-
торски дар, огромна научна
ерудиция и богата обща кул-
тура и е изключително акти-
вен популяризатор на науч-
ните знания в България. За
10-15 години изнася около
1000 сказки по специфични
български и общочовешки
въпроси с научна, научнопо-
пулярна, литературна, натур-
философска, социално анга-
жирана и обществено-поли-
тическа насоченост. Ето те-
мите само на някои от най-
известните: “Тайните на
храненето”, “Хормони и ви-
тамини”, “Изкуството да
се живее”, “Слънцето и Жи-
вотът”, “Общочовешките
хуманистични идеи на Пе-
тър Дънов (Беинса Дуно)”,
“Природосъобразният на-
чин на живеене – патент
на божествено предопреде-
лена четирисезонна Бълга-
рия”, “Алкохолът и тютю-
нопушенето – измамни бла-
женства”, “Тайните на Мо-
рето – като биосреда и из-
точник”, “Айнщайн и све-
товните тайни”, “За Емил
Зола и за шумната Драйфу-
сова афера”, “Полезното в
окултизма”, “Натурфилосо-
фията – взаимовръзка меж-
ду природната вечност и
човечното у Човека”, “Зем-
ните проявления на Хрис-
тос и Юда”, “Библейски про-
явления и подсещания на
Земята”, “Сбъдването на
Прометей и Орфей у чове-
ка”, “Смъртта на земния чо-
век – реален или мним про-
цес”, “Химическата война и
гибелта на човечеството”,
“Добруването между хора-
та – защо и как”, “Поезия-
та на Николай Лилиев”,
“Трагедията на Яворов”,
“Проблемът за Щастието”,
“Що е Живот и защо е Смър-
тта”, “Грехът ви ще ви на-
мери”…

Изнася  и множество
сказки за титаните на ми-
сълта и действието, на сво-
бодата и правдата.

В жизнения си и творчес-
ки път Асен Златаров е имал
много обожателки из цяла
България – особено от кръ-

продължава на стр. 8
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га на читалищните ръковод-
ства, от ръководствата на
Съюза на жените в Бълга-
рия, от учителските среди.
Един-единствен път се е
поблазнил да участва в жури
за избиране на “Мис Бълга-
рия” (очевидно както и в на-
ше време популярните фигу-
ри се блазнят да бъдат сред
“елита” при различни показ-
ни изяви или шоупрограми и
конкурси). Това става през
1928 година. Конкурсът се
провежда в Градското кази-
но в София. За тези “забеж-
ки” съпругата му Дуня  –
Евдокия Атанасова – никога
не го е коряла пред негови
приятели и съмишленици. И
ако някога го е подкачала, то
е било винаги с нейното
прословуто чувство за иро-
ния и самоирония. В перио-
да 1918 – 1936 г. излизат ня-
колко книги на Асен Злата-
ров с художествено-лирична
проза, литературна критика
и публицистика: “Цветя за не-
го. Поема в лирична проза”
(1918 г.; Следващи издания
– 1921, 1924, 1927), “Песен
за нея.  Поема в лирична
проза.” (1919 г.; Следващи
издания – 1923, 1925, 1927),
“Слънцето и Животът” (1920
г.; Следващи издания – 1924,

продължение от стр. 7 1925, 1929, 1948), “Трагедия-
та на Яворов. Спомени и бе-
лежки” (1925), “В града на Лю-
бовта. Роман” (1927 г.; Второ
издание – 1939), “Айнщайн и
световните тайни” (1928), “Со-
циализмът и проблемата за
Изкуството” (1929), “Идеали на
младото поколение” (1932 г.;
Второ издание – 1946), “Проб-
лемът за Щастието. Изкуство-
то да се живее” (1932), “В стра-
ната на съветите” (1936 г.;
Следващи издания – 1945,
1967), “П. К. Яворов” (1936).

В литературната си дей-
ност е известен с два псевдо-
нима: нежното АСЯ идва от
трансформираното му лично
име АСЕН , а псевдонимът
АУРА идва не толкова от ла-
тинския превод на фамилия-
та му – Aurum – Злато, Злата-
ров, колкото от философски-
те му прозрения, че много чес-
то в многостранната си дей-
ност се чувства окрилен от ня-
какво небесно сияние, което
му помага “да лети” в работа-
та си.

Асен Златаров умира на 22
декември 1936 г., когато е на
лечение във Виена. Тялото му
е пренесено в София с час-
тния автомобил на българския
тютюнотърговец от еврейски
произход Жак Асеов… На 26
декември, при погребението
му, стеклите се хиляди хора от

Професор Асен Златаров със своя син

столицата и цялата страна за-
пели на гроба му Ботевата пе-
сен “Жив е той, жив е!”

КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВЕЗНА ЗА ГАЗ?
Вземете и закрепете две

пластмасови торбички в кра-
ищата на дървена летвичка,
дълга около 50 cm. Поставе-
те я в хоризонтално положе-
ние върху подходящо острие
така, че да позволява накло-
няване към едната или дру-
гата страна, ако равновеси-
ето се наруши.

Поставете в бурканче ед-
на чаена лъжичка натриев
бикарбонат (сода за хляб) и
малко оцет. Течността се раз-
пенва от образуващия се газ.
Ако бурканчето се поднесе и
наведе към една от торбич-

ките, импровизираната вез-
на се наклонява към същата
страна. Газът, който се обра-
зува при смесването на две-
те вещества, е въглероден
двуокис.

Той е по-тежък от въздуха,
поради което се задържа в
бурканчето, а след това попа-
да в торбичката и наклонява
везната. Ако с този газ се на-
пълни въздушен балон, той
няма да може да се издигне.

Балоните, които се изди-
гат нависоко, се пълнят с га-
зове, които са по-леки от въз-
духа.

Люба Дашовска,
гл. уредник


