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 Какво е атом?

 Откриване на теория за атома

 Развитие на теорията за атома

 Атомът за мирни цели

 Атомът в нашия живот

 Атомът

 Промени в климата

 Ядрена енергия

 Ядрени изобретения



Атомът е основната
градивна частица 
на веществото и се състои
от плътно централно ядро с 
положителен електричен
заряд, заобиколено
от облак отрицателно
заредени електрони. 
Атомното ядро на свой ред
е изградено от положително
заредени протони и 
електрически
неутрални неутрони. 
Електроните в атома са
свързани с ядрото
чрез електромагнитна сила.



Във физиката и химията е теория за състава
на материята и по-точно на веществото, 
според която то е съставено от отделни
единици — атоми, а не се поддава на 

безкрайно делене



През 1789 г. 
Французинът Антоан

Лавоазие формулира закон 
за запазване на масата и 

дефинира химичния
елемент като основна

субстанция, която не може
да се разделя по химичен
път. А през 1799 г., Жозеф
Пруст извежда и закона за 

постоянния състав на 
химичните съединения. 

Тези два закона са
основата за откритията на 
англичанина Джон Далтон.



Джон Далтон продължава работата на 
французите, като формулира закона за 

кратните отношения:

„Когато два елемента образуват
помежду си две или повече съединения, 
еднакви масови количества от единия

елемент се съединяват с различни
масови количества от другия елемент, 

които се отнасят помежду си както цели 
числа“.



Джон Далтон

Теория на Далтон

(1766-1844)



Далтон прави извода, че всеки химичен
елемент се състои от атоми от един,
уникален вид, които не могат да бъдат
променяни или разрушавани с химически
методи, но могат да се съчетават и да
образуват по-сложни химични съединения.
Тъй като той стига до това заключение
чрез експерименти и анализ на резултатите,
това поставя началото на теория на атома.





Атомът се използва най-често за Атомни
Електрически Централи (АЕЦ), като тази в
град Козлодуй и недостроената в град
Белене.



Понякога атомите не могат да бъдат 
запазвани в дадена среда и предизвикват 
различни процеси като: Големият взрив 

(чрез който е създадена нашата Галактика) 
и Свръхнова (поради която са създадени 

множество от звездите по небето). 







В наши дни той се намира навсякъде по
Земята, както и в близост до Слънцето като
космически прах и мъглявина.

Космически прах Мъглявина



Атомите се използват и за създаване на 
ядрени оръжия като: атомни бомби и 

ядрени ракети 

Атомната бомба пусната 
над Хирошима, Япония Ядрена ракета



Неона АргонаКристалите



Промените в световния 
климат, предизвикващи 
екстремни явления, могат да 
силно да засегнат работата на 
атомните електроцентрали. 
Морската вода има корозивен 
характер и не може да се 
използва в реакторите, затова 
намаляващите запаси от 
прясна вода могат да се 
превърнат в проблем за 
ядрената енергетика.



Остатъчната радиация 
от най-тежкия ядрен 
инцидент – този в 
Чернобил – към 2008 
година възлиза на 
0,002 mSv годишно в 
световен мащаб, като в 
годината на аварията 
(1986) е била 0,04 mSv
на човек годишно за 
цялото Северно 
полукълбо, и много по-
висока сред 
ликвидаторите и райони 
в непосредствена 
близост до аварията. 



Ядрена енергия (използва се и често и 
като атомна енергия) е енергията, 
освобождаваща се при разпадането 
на атомното ядро и намираща приложение 
в енергетиката за получаване 
на електричество в резултат на 
контролирана верижна реакция.



Ядрената енергия наистина промени и 
революционизира света. Противопостави 
големите сили, притежава и възпиращ ефект 
срещу опитите за конфликти. Някои инженери и 
учени не се задоволяват само с използването на 
ядрена енергия за мирни цели или за 
произвеждане на ток - те искат да въведат 
ядрената енергия навсякъде, във всички области 
на живота.



Непосредствено след Втората световна война 
световните суперсили инвестират време и 

ресурси за създаването на огромни 
бомбардировачи, които да хвърлят ядрени 

бомби. И тъй като ядрените ракети все още са в 
ранна детска възраст, бомбардировачите на 
далечни разстояния се оказват най-добрият 
начин за поразяване на вражеските цели. По 

време на един от тестовете горещата линия за 
малко да бъде задействана, защото алармата за 

дим в реакторното помещение се изключва. 



И въпреки обещаващия 
старт, напредъкът в 
конвенционалната 
технология при самолетите 
и презареждането им във 
въздуха отхвърлят ползата 
от атомните самолети. 
Притесненията относно 
безопасността на такъв 
самолет води и до 
спирането на проекта в 
началото на 60-те години 
на миналия век.



По време на Студената война 
командирите на НАТО се 
страхуват, че Съветският съюз ще 
използва тактически ядрени 
оръжия За целта
компаниятa Chrysler разработва 
танк, специално създаден да 
издържи дори на ядрена атака, 
наречен TV-8. След внимателно 
проучване на проекта обаче, 
американската армия решава, че 
TV-8 осигурява незначителни 
предимства пред нормалните 
танкове и проектът е спрян 
завинаги.



Галилеевите Луни на Юпитер притежават 
множество възхитителни възможности. 
Основна сред тях е възможността на 
повърхността им да има океани, по-
специално на Европа или Ганимед. А 
където има вода, има шанс и за живот. 
Инженерите от НАСА са вдъхновени от 
тази възможност. Учените започват работа 
към новия космически кораб.По време на 
обсъждането на бюджета обаче се оказва, 
че това е твърде скъп проект за 
организацията. След което го замразяват 
и преминават към по-малки и хитроумни 
технологии, за изследване на луните



Ето и идеята на Ford - амбициозен 
дизайн, имащ за цел да постави 
ядрен реактор в нормална кола. 
Наречена Nucleon, 
концептуалната кола на Ford е 
разработвана със замах. След като 
първоначалната реклама 
около Nucleon затихва, по-
разумните хора осъзнават, че би 
било твърде опасно милиони 
миниатюрни ядрени реактори да 
щъкат из градовете и 
магистралите на САЩ. Така че 
проектът спира.



Разбиването на лед всъщност е изключително 
важна професия в студените северни морета. 

Преди падането на Съветския съюз 
ледоразбивачите бяха нещо обичайно, а всички 
сериозни ограничения се въртяха само около 
това колко гориво биха могли да носят. За да 
решат веднъж завинаги проблема, съветските 

корабостроители монтират ядрен реактор 
върху ледоразбивач, създавайки "Ленин" -

кораба, който е не само първият ядрен 
ледоразбивач, но и първият ядрен 

повърхностно движещ се кораб в света 



По време на 50-годишнината след 
потеглянето си, "Ленин" е откаран в 
Мурманск, където днес играе ролята на 
музей. До този момент корабът остава 
известен артефакт от ранната ядрена ера и 
е един от най-известните кораби на всички 
времена.



След като наблюдава залезите в Саудитска Арабия, 

д-р Манли Нейтланд осъзнава, че една добре 
проектирана подземна ядрена експлозия може да 
освободи битум от петролните пясъци и да предложи 
бърз и ефективен начин за извличане на нефта. В 
крайна сметка канадското правителство решава да се 
откаже заради екологията, но и като мярка за мир и 
лишаване от възможност канадските ядрени 
устройства да попаднат в съветски ръце. След 
спирането на проекта, планът на Нейтланд остава само 
като коментар в канадската минна история.



По времето на Студената война Съединените 
щати са загрижени особено от сухопътната 
война със Съветския съюз в Европа. Затова 
разработват различни странни видове оръжия, 
за да се борят срещу руснаците. И когато 
стане дума за малки ядрени оръжия всички се 
сещат и за т. нар. ядрени куфарчета. Това са 
вероятно най-странните ядрени версии на 
обикновените военновременни оръжия. 



Повечето от описаните дотук ядрени устройства са 
свързани с военни технологии и употреба, но един 

чикагски предприемач - Луис Ларсен - вярва, че бъдещето 
на ядрените реактори е да бъдат използвани у дома. И ако 

на някои хора идеята изглежда несериозна, то 
американското министерство на енергетиката вече внася 
значителни средства за научни изследвания в работата на 

Заводни, още от 2013 година насам. Така че нека изчакаме 
още известно време, за да видим какво ще се случи.






