инж. МИЛЕНА ТЕНЧЕВА ПЕТРОВА

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
НА ЕКСТЕРИОРНИ ОБЕКТИ

АВТОРЕФЕРАТ
на дисертация за присъждане на образователна и научна степен
„ДОКТОР”

Научна специалност:
02.19.01 „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
(за отрасли: архитектура и осветителна техника )

Научни ръководители:
Рецензенти:

чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев
проф. д-р инж. Стефан Терзиев
проф. д.арх.н. арх. Иван Никифоров
проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров

ВАРНА - 2011

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра
„Строителство на сгради и съоръжения” при Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър” на заседание на катедрен съвет, проведено
на 1 март 2011г.
Дисертантът работи като преподавател в катедра „Строителство на
сгради и съоръжения” на Архитектурен факултет при ВСУ „Черноризец
Храбър”.
Десертацията съдържа 174 страници и се състои от увод, 4 глави, 172
фигури и фотографии, 8 таблици, общи констатации и изводи, списък на
публикациите по дисертационния труд, списък на литературните източници,
включващ 143 заглавия, от които 104 на кирилица и 39 на латиница.

Защитата на дисертационният труд пред Научно жури ще се състои на
....................2011г. от .......часа, в зала ......................на ВСУ „Черноризец
Храбър” на заседание на Научното жури.
Материалите по защитата се намират в канцеларията на катедра
„Строителство на сгради и съоръжения”, стая А – 240, Вяра Йончева и са на
разположение на интересуващите се.

Автор: Милена Тенчева Петрова
Заглавие: Архитектурно-художествено осветление на екстериорни обекти
Технически редактор:

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
1. АКТУАЛНОСТ
През последните години се наблюдава активно обновяване на нощния
вид на града, като чрез архитектурно-художественото осветление се
разкриват и акцентират по нов начин забележителностите на архитектурни
обекти, исторически, обществени сгради и ландшафт.
Тенденцията да се оползотворяват огромните възможности, които
предлага този вид осветление все повече се развива, като броят на обектите
непрекъснато се увеличава. Този процес се съпровожда с непрекъснато
разширяване и обогатяване на техническите средства, технологии и способи
за тяхната реализация. Едновременно с това се повишават изискванията за
художествената
стойност,
естетичното
въздействие,
енергийната
ефективност, надежност, ефективно управление и ергономичност на
осветяваните обекти.
2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА
Техническата и противопожарна безопасност на архитектурнохудожествените екстериорни обекти могат да се решават методологично, с
технически средства и нормативно, само в условията на устойчива светлинна
среда, при осигурена висока енергийна ефективност. Свързаните с нея
светотехнически проблеми са приоритетно начало и първостепенна
необходимост, имащи непосредствено отношение за целите и задачите на
разработваната дисертация.
Цел: Повишаване ефективността и качеството на архитектурнохудожественото осветление на екстериорни обекти на базата на ефикасен
контрол, оптимизирано проектиране и управление на осветителните уредби.
Задачи:
1.
Анализ на експлоатационното състояние, оптимизирано
проектиране и управление на осветителните уредби за
архитектурно-художествено осветление, въз основа решаване
на светотехнически проблеми на екстрериорните обекти.
2.
Разработване на реална комбинирана система за управление
на архитектурно-художествено осветление на екстериорни
обекти за постигане на високи енергийни, експлоатационни и
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3.

4.

5.

пусковорегулиращи
показатели
в
перспективата
на
използването на традиционните и светодиодните осветители.
Избор, утвърждаване и реализиране на архитектурнохудожествените принципи при изкуственото осветление на
екстериорни обекти за пълно съблюдаване и подчертаване
чрез действието на светлината на архитектурните форми,
художествените и историческите достойнства и ценности на
обектите при постигане на психо-физиологичен комфорт на
средата.
Развиване на основните композиционни похвати при
изграждане на осветителните системи и специфичните
проблеми на осветяване на различни в типологично
отношение екстериорни обекти чрез разработени правила,
норми и принципни модели за архитектурно-художественото
им осветление.
Определяне нивата на „хигиенен минимум” при осветяване на
конкретни обекти, при който е гарантирано наблюдаването на
обекта
с желаното качество, без да се предизвиква
напрежение и умора при разглеждане на обекта.
3. НАУЧНА ЗНАЧИМОСТ И НОВОСТ

В представената работа:
- разработени и реализирани са решения на принципно различни
случаи на архитектурно-художествено осветление на фасади,
обхващащи най-типичните и често срещани видове и техните
елементи с отчитане на ергономичните изисквания;
- реализирани и препоръчани са различни видове и начини на
осветяване на дървесни насаждения, храсти и цветни насаждения с
постигане на психо-физиологичен комфорт;
- на базата на избрания метод на проектиране по средна и максимална
осветеност е съставена методика за определяне положението на
прожекторите, оптималното насочване на оптичната ос за
получаване на максимална площ на осветеност на фасадата.;
- определени са основните художествени средства за изграждане
светлинната композиция на екстериорните обекти като е направен и
анализ на влиянието на изкуствената светлина върху архитектурната
композиция при реализиране на психо-физиологичен комфорт на
наблюдение;
- разработена е реална комбинирана система за управление на
архитектурно-художествено осветление на екстериорни обекти,
осигуряваща оптимално захранване на всякакъв вид осветители,
като е предложен ЕПРА с интегрирани функции на изграждащите
4

го блокове с повишени енергоефективни показатели при
управление на комбинирано осветление.
- проведен е експеримент, потвърждаващ работоспособността,
функциите и основните зависимости между величините на
пускови регулиращ апарати за халогенни лампи и светодидна
матрица.
4. ПРАКТИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ
В практическо отношение изводите и получените резултати могат да се
използват от фирми, занимаващи се с осветление на интерорни и
екстериорни обекти и ландшафтно осветление.
Материалите от дисертацията са използват при организирането на
обучението на ОКС „бакалавър” и „магистър” във ВСУ „Черноризец
Храбър”, гр. Варна за специалност „Архитектура” и „Дизайн за архитектурна
среда”.
Изложените решения, методики, художествени средства и похвати за
изграждане на светлинната композиция, са приложени при проектиране на
архитектурно-художественото осветление на обекти в архитектурно-парков
комплекс „Двореца” – гр. Балчик (Договор за разработка на осветление и
приемо-предавателен протокол с Архитектурно-парков комплекс „Двореца” – гр.
Балчик).

5. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА
Основните резултати по дисертационния труд са отразени в 4 публикации.
6. АПРОБАЦИЯ НА РАБОТАТА
Дисертационният труд е апробиран в основните си части на :
- ІV-та Международна научно приложна конференция „Пространството в
европейската архитектура – традиция и новаторство” – 2009г., Балчик,
сборник доклади, стр. 231-236
- ХІV
Национална
конференция
с
международно
участие
BuiLaight/България Светлина 2010г., Варна, сборник доклади , стр. VІ-63
÷ VІ-71.
- Юбилейна научна конференция „60 години специалност „Ландшафтна
архитектура” в ЛТУ, 2011г., сборник доклади , стр. 126-129.
- Научно списание „Машиностроителна техника и технологии”, 2008, No.2,
стр. 85-88.
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7. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Десертационният труд обхваща 174 страници и се състои от увод, 4
глави, 172 фигури и фотографии, 8 таблици, общи констатации и изводи,
списък на публикациите на автора, списък на литературните източници,
включващ 143 заглавия, от които 104 на кирилица и 39 на латиница.
ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
УВОД
През последните години архитектурно-художественото осветление е
най-бурно развиващият се клон на изкуственото осветление както по
относителен прираст, така и по използване на нови технически средства,
разнообразни и впечатляващи решения, а също и големи перспективи.
С архитектурното осветление се разкриват и акцентират забележителностите на архитектурни обекти, исторически и обществени сгради.
Художественото осветление на паркове, градини, дървета, паметници, водни
съоръжения и др. обогатява нощния облик на града, като създава естетична и
психо-физиологична среда за жители, посетители и туристи [3, 22, 24].
Съвременното развитие на изкуственото осветление показва, че ще се
запази тенденцията за увеличаване на обектите с архитектурно-художествено
осветление, като този процес се съпровожда с непрекъснато разширяване и
обогатяване на техническите средства, технологии и способи за тяхната
реализация. Едновременно с това непрекъснато се повишават изискванията
за художествената стойност, естетичното въздействие, енергийната
ефективност, надежност, ефективно управление и ергономичност на
осветяваните обекти [3, 14, 24].
Първоначалната концепция за фасадно осветление – визията на
осветяваните обекти да съответства напълно на дневния им изглед, вече е
измествена от идеята осветлението да интегрира сградата в заобикалящата я
среда. В съответствие с новите разбирания околното пространство е
урбанистично и архитектурно свързано с осветяваната сграда и не трябва да
бъде светлинно игнорирано. Утвърждава се съвременна тенденция в
архитектурно-художественото осветление за по-дискретно осветяване на
градското пространство, при което се ограничава интензивността на
осветителите и те се монтират възможно най-незабележимо.
Извършеният литературен обзор и анализ на съвременното състояние
на проблема у нас и в чужбина налага следните изводи:
- специално внимание е отделено на новите разбирания относно
предназначението
и
функциите
на
архитектурнохудожественото осветление, изборът на различните методи за
изследване и оценка, както и съвременните виждания и
6

-

-

-

-

възможности за неговата реализация. Разгледани са изискванията и начините на проектиране на това осветление за
характерни обекти: сгради, паметници, църкви, фонтани,
уникални инженерни съоръжения, паркове, дървета, градини и
др.;
особено внимание е обърнато на използването, приложението
и ефектите на светодиодното осветление като едно
сравнително
ново,
но
най-перспективно,
ефектно,
енергоикономично и ергономично архитектурно-художествено
осветление;
усъвършенства се един от основните електротехнически
въпроси при архитектурно-художественото осветление, този за
пусковорегулиращата апаратура на това осветление;
изследвана е ролята на основните фактори, които влияят върху
зрителното възприятие и ергономичността на архитектурнохудожественото осветление;
направен е преглед на показателите, характеристиките и
областта на приложение на светлинни източници, прожектори
и осветители, пусково-регулираща апаратура и системи за
автоматизирано управление на осветителните уредби,
използвани при това осветление;
описани са редица примери на некачествено и лошо
осветление на световно известни сгради, като се изтъква
липсата на специалисти в тази област, която липса се запълва
най-вече от ентусиасти с техническо образование.
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ГЛАВА І
СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКИ
ВЪПРОСИ
ПРИ
АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ЕКСТЕРИОРНИ ОБЕКТИ
І.1 Светлотехнически проблеми на светлинната композиция.
Светлотехническите въпроси при архитектурно-художественото
осветление в архитектурата са неделима, органична съставка на избраното
проектно решение и на неговата реализация. Архитектурната разработка
третира най-вече естетичната страна и изгражда художествения образ на
светлинната композиция, докато светлотехническите проблеми имат
подчертано техничен аспект-те обединяват проблеми с оптически,
санитарно-хигиенен и електротехнически характер.
Архитектурно-художественото осветление се проектира на базата на
теоретични положения и изчисления, проверени и доуточнени с експериментални проучвания. Независимо от достатъчно точните методи за
светлотехнически изчисления и оразмеряване проектирането без направа на
светлинни проби носи твърде големи рискове и често реализацията се оказва
незадоволителна и не напълно съвпадаща с проектното решение. От друга
страна, самият процес на експериментиране дава възможност за търсене на
художествения образ, подсказва нови творчески хрумвания и в крайна сметка
позволява по-лесно отдалечаване от шаблона. Именно този, така да се каже,
комбиниран метод на работа (теоретичен и експериментален) е найправилният и прилаган в практическата дейност.
Фиг. І.1.2. показва фотозаснимането на светлинен момент при
проектното експериментиране на реализираното архитектурно-художественото осветление в Архитектурно-парков комплекс „Двореца” – гр.
Балчик.

Фиг.І.1.2. Архитектурно-парков комплекс „Двореца” – гр. Балчик
В повечето случаи прожектори с ъгъл на излъчване, по-голям от 100º,
служат за осветяване на фасади от много близко разстояние – няколко метра;
с ъгъл на излъчване 40-60º се насочват към средно големи площи от около
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30m; прожектори с ъгъл на излъчване 10-20º осветяват малки площи при
дистанция до обекта над 100-200m. Големината на светлинното петно зависи
и от наклона на оптичната ос на прожектора – когато ъгълът между тази ос и
нормалата към осветяваната повърхнина е по-малък, светлинното петно има
по-малки размери и осветеността е по-висока.
Разгледани са, анализирани и оценени са основните светлотехнически
предпоставки при реализиране на колоритни ефекти с изкуствена светлина.
Това са твърде често срещани проблеми, особено при осветяване на паркове с
техните цветни партери или сгради с типична колоритна изразителност.
Изложеното показва, че основните светлотехнически проблеми в
проектното решение и реализация на светлинната композиция са:
- цветност на източника на светлина;
- светлоразпределителна крива и местоположение на осветителите;
- необходимост от превеждане на светлинни проби.
І.2. Светлотехнически аспекти на архитектурно-художественото
осветление на екстериорни обекти.
Архитектурно-художественото осветление е несъмнено по-съвършен
етап в овладяването на изкуствената светлина като ново средство в
архитектурната композиция. При този способ е налице по-пълно съгласуване
на художествените задачи с техническите възможности.
Изкуствената светлина се използува не за да замести дневната, а като
самостоятелно изразно средство. Художественото осветление не предвижда
самостоятелна светлинна композиция, а по-добра изява и въздействие на
архитектурната композиция, включително и прибавяне на нови качества към
нея. Крайната цел е по-пълно разкриване на формата и съдържанието на
творбата по художествен път. Затова е особено важно правилно да се
прецени кое е сполучливо в архитектурната композиция, кое най-добре
създава нейния характер, прави я изразителна, свързва я с околната среда и т.
н., за да се подчертае с изкуствената светлина и се насочи погледа на зрителя
към него. Оттук и възможността някои слаби страни на обекта вечер да се
„коригират" с помощта на изкуствената светлината.
Категоризацията и терминологията за обектите на осветяване,
предложена от Техническия комитет 5-06 на Международната комисия по
осветление и приета в настоящата работа е: монументи, търговски и
промишлени сгради; уникални инженерни конструкции; красиви природни
дадености; паркове, градини и художествени обекти.
Задачите на съвременното архитектурно-художествено осветление на
екстериорни пространства и изискванията към него могат да се формулират
като:
- видимост на обекта през тъмните часове на денонощието;
- светлинно подчертаване на неговите особености и качества;
- създаване на нов художествен облик на градското
пространство;
9

- съхраняване на идентичността на града чрез осветяване на
неговите забележителности и постигане на психофизиологичен комфорт за жители, гости и туристи;
- създаване на атмосфера, благоприятстваща социалните
взаимоотношения и личните контакти;
- ориентиране на туристите и привличане на вниманието на
гостите на града;
- съобразяване на архитектурните, историческите и природните
дадености;
- хармонично светлинно съгласуване с околното обкръжение;
- минимално светлинно замърсяване на пространството;
- висока енергийна ефективност на осветителната уредба;
- лесно обслужване на осветителната уредба.
І.2.1. Основни принципи, начини и средства за създаване на естетична
светлинна нощна картина.
Наред с така набелязаните съвременни насоки в архитектурнохудожественото осветление, при проектиране на конкретни обекти е
необходимо да се съобразяват следните принципи, начини и средства за
създаване на естетична светлинна нощна картина :
Архитектурна и светлинна композиция
Зрителното впечатление от осветявания обект се обуславя от неговата
форма и начина на неговото осветяване. Естествено първоопределяща е
формата и следователно светлинната композиция на осветявания обект се
определя от неговата архитектурна композиция. Целта на осветлението е да
разкрие художествените и архитектурните достойнства на обекта, като запази
неговата идентичност и демонстрира вечерно време архитектурното
богатство на градското пространство.
Задачата е чрез художественото осветление на исторически и
архитектурни обекти да се помогне на хората да оценят придобитото
културно наследство и новия облик на града, който се ражда непосредствено
пред техните очи.
Симетрия и асиметрия
Ако архитектурната композиция е симетрична спрямо определена ос,
естествено е тази симетрия да се подчертае светлинно, т.е. светлинната
композиция да бъде също симетрична спрямо тази ос. Симетричната
светлинна картина създава впечатление на организираност, уравновесеност,
спокойствие.
Метрично (ритмично) редуване
Метричното редуване на светлинни ефекти е предпочитано средство за
светлинно оформление при наличие на редуващи се еднакви материални
елементи в архитектурната композиция.
Съотношение между локалните яркости на осветяваните обекти; нюанси и
контрасти; светлини и сенки
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Разпределението на яркостта по повърхността на един осветен обект
или няколко съседни сгради е едно от най-важните средства за тяхното
светлинно оформление. Равномерно осветяване на обектите е трудно
осъществимо, но обикновено то не е желателно, тъй като еднакво ярките
обекти губят своята пластичност, изглеждат плоски, неизразителни,
монотонни.
В архитектурно-художественото осветление се използват следните
ефекти, сполучливо подчертаващи специфичните особености на
архитектурната композиция:
- нюанс – когато яркостите по повърхността на осветявания
обект се изменят постепенно, плавно;
- контраст – при големи и резки промени на яркостите на
съседни площи.
Цветово впечатление
Цветовото впечатление от осветените обекти зависи от тяхното
оцветяване, от спектралния състав на светлината, с която се осветяват, от
разстоянието, от което те се наблюдават, от техните размери, от цвета и
яркостта на обкръжението и от вида на лампите на разположените в близост
улични осветители.
Зрително възприятие
Зрителното възприятие на един обект зависи от:
- размерите – височината на обекта h и разстоянието l до него,
т.е. от зрителния ъгъл α, под който той се вижда;
- яркостта на обекта Lo и средната яркост на околната среда
Lср.ок;
- позицията на наблюдателя спрямо обекта.
І.3. Проектиране на прожекторни уредби при архитектурно осветяване
на фасади.
При осветяването на фасади на сгради и монументи трябва да се
отчитат множество фактори като зрителна оценка, естетически, исторически,
архитектурни и културни аспекти.
Като първи етап на този проект е разглеждането и анализирането на
четири важни параметъра на обекта:
- размер на фасадата;
- разстояние до разглеждания обект;
- средна яркост и яркостен контраст между фасадата и
разглеждания обект;
- възпринимаема цветност на обекта.
Чрез вида, броя и разположението на прожекторите, цвета на
светлината, осветяваната площ и осветеността на обекта, се подчертават
неговите архитектурни, исторически, естетически и културни аспекти, а
също и ергономичното му възприемане от зрителя. Не на последно място,
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разбира се стои въпроса за енергийната ефективност на това осветление,
което в много случаи за един обект надхвърля 20 ÷ 50, дори 100 кW мощност.
За определяне мястото на прожекторите за осветяване на фасадите на
сгради или монументи е уместно да се използва метода на проектиране по
средна и максимална осветеност.
Те могат да се поставят:
- на земята (фиг. І.3.1.т.А), като осветяват фасадата отдолу
нагоре.
- на височина hi (фиг. І.3.1.т.В) на съседна сграда, осветителен
стълб, специална мачта и др., като осветяват сградата
фронтално, отдолу – нагоре и отгоре – надолу.

Фиг.І.3.1.

Фиг.І.3.2.

Фиг.І.3.3.

Стойностите на ъгъл Θ се изменят както следва:
0
1) ъгъл Θ = 0 (фронтално осветяване на сградата)
0
0
2) 0 < ъгъл Θ < 90
(осветяване на сградата отдолу-нагоре. Към този
случай се отнася и разположението на прожекторите на земята)
0
0
3) - 90 < ъгъл Θ < 0 (осветяване на сградата отгоре- надолу)
Интензитетът на светлината е:
I = k .ρ .L

където:
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nD 2
4

(І.3.1)

ρ – коефициент на отражение на отражателя на прожектора;
L – яркост на светлоизточника [nt]
D – диаметър на отражателя [m]
к - коефициент, отчитащ загубите на светлина в прожектора.
Максималната осветеност е:
Emax =

I max
R2

(І.3.2)

където:
Imax – максималният интензитет на светлината на прожектора [cd].
При изчисляване на прожекторното осветление се използва светлинен
поток Ф, който се дефинира в границите на пространствения ъгъл, в който
интензитетът на светлината на прожектора I е не по–малък от 10 % от
максималната му стойност Іmax. Пространственият ъгъл, в който се излъчва
светлинният сноп на прожектора, се определя чрез два равнинни ъгъла:
β – във вертикалната равнина (фиг. І.3.2.);
γ – в хоризонталната равнина (фиг. І.3.3.).
Тези ъгли се сключват между оптичната ос на прожектора и посоката
на граничния интензитет (Imin = 0,1.Imax) в съответната равнина.
Осветеностите в точки А и В (фиг.І.3.2) ще бъдат:
I β . cos3 β
E A = EB =
R2

(І.3.3)
Площта в равнината, перпендикулярна на R и ограничена от крайните
лъчи на прожектора, е:
S = 4.a .b
(І.3.4)
Средната осветеност върху тези площи може да се изчисли чрез:
Eср =

(

)

n
1 + 0,2. cos 3 .β + 0,1. cos 3 .γ .Emax
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По уравнение І.3.5 се определя средната Еср
осветеност за използваните прожектори.

(І.3.5)
и максимална Еmax

І.4. Оптимизиране ъгъла на осветяване с прожектори на екстериорни
обекти
Изискването за минимизиране на разходите на електроенергия при
осветяване на екстериорни обекти с прожектори, се постига с оптимизиране
ъгъла на наклона на оптичната ос на прожектора с оглед реализиране на
изискваната хоризонтална и вертикална осветеност на фасадата или
монумента и получаване на минимална инсталирана мощност за осветяване
на дадената площ.
На фиг. І.3.1. и І.3.2. са показани основните параметри, използвани за
определяне на този ъгъл с оглед на хоризонталната и вертикалната
осветеност.
Съгласно фиг. І.3.1. може да се отбележи, че:
Θ = arcsin 0,01 m + nε 0

2

3

(І.4.1)
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където m и n са константни коефициенти на всеки вид прожектор:
m = sin 2 .β
⎛ π . sin 2β .tgγ ⎞
n=⎜
⎟
2Ф.
⎝
⎠

2

3

(І.4.2)

Ф – светлинния поток на снопа [lm] ;

ε 0 - средна осветеност, създавана от снопа в хоризонтална равнина,

намираща се на 1 m от прожектора, измерено по оптичната ос [lx].
От уравнение (І.4.1) може да се направи извода, че оптималният ъгъл

на даден тип прожектор Θ зависи само от средната осветеност ε 0 при дадени

β, γ и Θ . На базата на извършените изчисления на зависимостта Θ = f( ε 0 ) са
определени стойностите на коефициентите m и n на използваните
прожектори от типа RZB: 721156.092; 721318.772; 721114.762 и 721091.782.
Първите два от тези прожектори са кръглосиметрични.
табл. І.4.1
лампа
коефициенти
прожектор
вид
мощност[W]
m
n
721156.092
халогенна
50
0,2235 0,00926
721318.772
халогенна
70
0,2336 0,00566
721114.762 металхалогенна
150
0,0088 0,00282
721091.782 металхалогенна
250
0,0096 0,00294
Поставяйки Ех.h² на мястото на ε 0 в уравнение (І.4.1) се получава
оптималният ъгъл Θ опт за всяко значение на височината h на осветяваната
част от обекта:

(

Θ опт = arcsin 0,01 m + n E x .h 2

)

2

(І.4.3)

3

където:
Ех – необходимата хоризонтална осветеност [lx].
Получените резултати са показани в табл. І.4.2.
табл. І.4.2.
ε 0 .10³[lx]

прожектор
721156.092
721318.772
721114.762
721091.782
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0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Θ ОПТ (°)

27
28
6,5
7,5

27,4 27,8 28,2 28,6
28,3 28,6 28,9 29,2
7
7,3 7,7 8,1
8,1 8,8 9,2 9,9

При изчисляване на вертикалната осветеност възникват същите
въпроси и задачи за определяне на оптималния ъгъл на наклона и височината
на осветяване.
Оптималният ъгъл на наклона Θ за осигуряване на вертикалната
осветеност се определя от израза:
Θ = arcctg

I max
ε 0h2

(І.4.4)

В случая:
Imax – максимален интензитет на светлината на прожектора [cd];
Оптималните ъгли на наклона на оптичната ос с оглед на вертикалната

осветеност в зависимост от различните стойности на осветеността ε 0 са
дадени в табл. І.4.3.
ε 0 .10 [lx ]

табл.І.4.3

3

прожектор

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

22,4
16,6
30,4
31,1

29,6
19,8
34,2
35,4

Θ ОПТ (°)

721156.092
721318.772
721114.762
721091.782

11,4
5,7
18,0
19,5

16,1
9,8
22,1
23,2

19,3
13,3
26,3
26,9

Получените резултати за оптималния ъгъл Θ опт на наклона на
прожектора с оглед на реализиране необходимата хоризонтална и вертикална
осветеност на обект с архитектурно – художествено осветление, показани в
таблици І.4.2 и І.4.3, могат да послужат при осветяване на обектите, с което
да се реализира гарантирано постигане на необходимите осветености на
фасадата, като се спазват ергономичните изисквания и се минимизира
инсталираната мощност на прожекторите за осветяване на дадена площ.
Изводи :
1. Извършен е анализ на светлотехническите проблеми на светлинната
композиция на екстериорни обекти на базата на теоретични
постановки, световни образци на архитектурно-художествено
осветление и извършени експерименти.
2. Определени са целите на съвременното архитектурно-художествено
осветление на екстериорни пространства и изскванията към него за
постигане на високи светлотехнически параметри на осветяваните
обекти и подчертаване на техните архитектурни, исторически и
природни забележителности чрез избраната методика за проектиране
на архитектурно-художествено осветление на екстериорни обекти.
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3. Анализирано е влиянието на редица фактори върху качествата на
архитектурно-художественото осветление: годишни сезони и
атмосферни условия; брой, вид и разположение на осветителните тела;
вредна яркост, причиняваща заслепяване; обкръжаващ фон и вид на
облицовките; ъгъл на излъчване, цвят на светлината и мощност на
прожекторите за постигане на необходимия психо-физиологичен
комфорт.
4. Анализирани, препоръчани и приложени са основните принципи,
начини и средства за създаване на естетична ефектна светлинна нощна
картина; архитектурна и светлинна композиция; симетрия и асиметрия;
метрично редуване; нюанси и контрасти; светлини и сенки; цветово
впечатление; зрително възприятие и др.
5. На базата на избрания метод на проектиране по средна и максимална
осветеност е съставена методика за определяне положението на
прожекторите, оптималното насочване на оптичната ос за получаване
на максимална площ на осветеност на фасадата. Създадени са
номограми за отчитане на тази осветеност в зависимост от
разстоянието на разположение на прожектора от фасадата.
Експериментално получените резултати, показани в табличен вид,
гарантират постигане на необходимата осветеност на фасадата при
спазване съответните ергономични изисквания и минимизиране
инсталираната електрическа мощност на прожекторите.
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ГЛАВА ІІ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПРИ АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЕЛНИЕ НА ЕКСТЕРИОРНИ ОБЕКТИ
Основна насока, определяща развитието на съвременната
светотехника, свързана с архитектурно-художественото осветление, е
използването на енергийно-ефективни системи за осветление. Тя се
определя от ефективността на използваните в тях източници на светлина
и осветители, както и в значителна степен от необходимите за тях
електронни пусковорегулиращи апарати (ЕПРА).
ІІ.1. Обща сравнителна оценка между ел.магнитните и ЕПРА.
Съществен дял в съвременните източници на светлина (ИС) в
архитектурно-художественото осветление са газоразрядните източници
(ГИС) с високо налягане, халогенни лампи (ХЛ) и светодиоди (LED).
Анализирани са достойнствата на необходимите за тях ПРА, както и на
самите източници на светлина при повишена честота, при което се
постигат високи показатели:
- технически: повишени светлинен добив и фактор на мощността,
пълен контрол върху режима на работа на лампата;
- икономически: намаляване разхода на електроенергия;
увеличаване на трайността на източниците на светлина,
намаляване на техните разходи; намалено тегло на ПРА(40 до
70%) и икономия на дефицитни материали;
- ергономични: повишаване на психо-физиологичния комфорт на
човека;
- екологични: намаляване броя на отпадащите от употреба
източници на светлина.
Съществено за архитектурно-художественото осветление е
осигуряването от ЕПРА на:
- автоматично изключване на дефектните лампи;
- по-бърз, безшумен и лишен от премигване старт;
- постоянна „спокойна” светлина;
- предпазващ старт с предварително загряване и сигурност при
включване на лампата;
- възможности за димиране.
ІІ.2. Газоразрядни лампи с високо налягане (ГЛВН),
захранвани от напрежение с повишена честота.
За постигане високи енергийни и експлоатационни показатели е
необходимо управление на електрическите величини при запалване,
подгряване и работен режим на газоразрядните лампи (фиг. ІІ.2.1.)
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Фиг. ІІІ.2.1.
ІІ.2.1. ЕПРА за металхалогенни лампи (МХЛ).
Структурната схема, осигуряваща изисквания режим по фиг. ІІ.2.1.е
посочен на фиг. ІІ.2.3.

Фиг. ІІ.2.3.
КММ е повишаващ преобразувател в режим на критична проводимост,
който за да поддържа на изхода постоянно напрежение, при изменение на
входните условия, постоянно изменя честотата си. Управлението на ККМ, е
както следва: времето на включване е постоянно, а на изключване –
изменящо се в зависимост от амплитудната стойност на тока в
индуктивността за всеки цикъл на превключване.
ЕПРА, в съответствие с фиг. ІІ.2.1, ограничава тока през времето на
подгряване и контролира мощността на лампата по време на работа. Тя
работи при ниска честота, обикновено <200 Hz. Примерните величини са:
при Рл = 70W продължителността на подгряването е 1÷2 min, напрежението
на запалване е 4kV.
Чрез понижаващия преобразувател се контролира тока в лампата при
подгряване, запалване и работата й. През пусковия режим на лампата се
поддържа постоянна мощност.
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Фиг. ІІ.2.4.
При стареене на лампата нараства напрежението й, което води до бързо
дефектиране. Това изисква стабилизиране на мощността. То се постига с
изменение на честотата.
Дискретното управление на честотната модулация на инвертора,
съответстваща на тока и мощността на лампата, се постига с изменение
капацитета на времезадаващата R-C верига за управление на ИС с участие на
допълнителен ключ S. Инверторът обезпечава захранване на лампата с
повишена честота при два режима: номинална мощност и 50% от
номиналната.
В ІІ.2.4......ІІ.2.7 въз основа на сравнителна оценка са представени
схеми и са анализирани запалването на МХЛ и НаЛ, преминаването им в
работен режим, както и режимите на прекъснат и непрекъснат ток на
импулсните преобразуватели, участващи в звената за коригиране
коефициента на мощност. Представени са възможните случаи за работата на
ЕПРА с цел регулиране мощността на лампата.
ІІ.3. Защитни функции на ЕПРА.
Дефинирани са защитните функции на ЕПРА, както и зависимостта им
от състоянието на лампата. Обръща се внимание на функционирането на
специализирана ИС, участваща в ЕПРА.
ІІ.4. Работни функции на ЕПРА.
За постигане на висока енергийна ефективност вниманието е насочено
към:
- фактор на мощност – & ІІ.4.1 – чиято големина се управлява в
зависимост от параметрите на консумирания от захранващата мрежа
ток, като са посочени различни възможни случаи;
- хармоници на консумирания ток - & ІІ.4.2 – при участие на буферен
входен кондензатор в ЕПРА;
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- регулиране на светлинния поток - & ІІ.4.3 – при различни случаи на
управление от ЕПРА, като са отразени специфичните особености на
светлинните източници.
ІІ.5. Допълнителни предимства на ЕПРА.
В съответствие на изискването за висока енергийна ефективност в
качествата на ЕПРА са дефинирани: електромагнитна съвместимост,
генериране на пускови токове, защита на източниците на светлина, фактор на
ефективност, пулсации и стабилност на светлинния поток и устойчивост от
електрически смущения.
ІІ.6. Електронен трансформатор с товар източници на светлина.
Светодиодна матрица. Халогенни лампи.
В & ІІ.6.1...ІІ.6.5 са посочени характеристиките на светодиодните
източници на светлина, изпълняващи изискванията на архитектурнохудожественото осветление, като се обръща внимание на:
- електротехническите показатели;
- светотехническите показатели;
- енергийните и експлоатационните показатели;
- цвят на излъчване;
- захранващи блокове за светодиодните устройства с цел постигане на
висока стабилност, както и различни светлинни ефекти.
ІІ.7. Електронен трансформатор с ниско консумирана енергия.
За постигане на високи енергийни показатели е използван
високочестотен трансформатор и съответстващия му преобразувател.
Анализирани са:
- електрическия режим - & ІІ.7.1 – със съответстващите основни
зависимости и илюстриращите ги осцилограми за токовете и
напреженията в участващите полупроводникови ключове, входните
ток и напрежение, консумирани от мрежата;
- мощност на товара - & ІІ.7.2 – като са анализирани стартирането,
осигуряването на индуктивен характер на товара, постигането на
защитни функции.
ІІ.7.3.Експериментални резултати.
Проведени са експериментални изследвания на електронен
трансформатор – фиг. ІІ.7.10 с мощност на товара 20÷105 W при входно
напрежение 230 V.
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Фиг. ІІ.7.10.
Резултатите за електрическите величини от измерването са представени
в табл.ІІ.1.
Таблица ІІ.1
P2W
Uвх

Iвх

Uизх

V
160
180
200
220
240

mA
78
85
90
95
100

V
3,8
4,6
5,4
6,0
6,6

10
Iизх

Pзх

A
1,05
1,15
1,27
1,40
1,50

W
4,0
5,3
6,9
8,4
9,9

Iвх

30
Uизх Iизх

Pизх

Iвх

Uизх

Iизх

Pизх

mA
152
165
175
190
200

V
5,6
6,4
7,2
7,8
8,4

W
15,4
18,6
22,3
25,7
29,0

mA
210
220
240
255
270

V
5,6
6,4
7,2
7,8
8,4

A
3,8
4,1
4,3
4,6
4,9

W
21,3
26,2
31
35,9
41,2

A
2,75
2,90
3,10
3,30
3,45

40

При мощност Р2 =(30÷40) W изходното напрежение е стабилизирано.
Измереният входен ток е илюстриран на фиг.II. 7.11

Фиг. ІІ.7.11.

Фиг. ІІ.7.12а.

Получаващите се интервали на прекъсванията в тока са
благоприятни за халогенния цикъл в работата на източника на светлина.
Изходното напрежение на електронния трансформатор е
представено на фиг.ІІ.7.12а. Амплитудната стойност на напрежението с
висока честота е модулирано с моментната големина на входното
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напрежение с f=50 Hz. Честотата на напрежението в началото на
полупериода (когато моментното входно напрежение е сравнително
малко) е 45,45 кHz, докато в средата на полупериода (при максимална
големина на моментното входно напрежение) честотата е 25 кHz.
Свързването на халогенната лампа и в.ч. трансформатор към
несиметричен преобразувател [128] е показано на фиг. ІІ.7.13a.

а)

б)
Фиг. ІІ.7.13

Проведено е изследване за работата на халогенна лампа с мощност
50W и UL=12V. Прилагат се MOSFET IR F840, както и IR 2153, Lr =
653μH, Cr = 22nF, CI = 47nF. Лампата е с R = 3Ω. Трансформаторът е
изпълнен с магнитопровод ЕЕ25 с участие N1 = 60нав. и N2 = 8нав.
Захранващото напрежение е 220V. Резонансната честота е 42kHz, докато
работната честота на електронния трансформатор е 55kHz. Качественият
фактор на контура, в който участва приведеният товар е Q = 1,33.
Формата на захранващото напрежение, както и тази на
консумирания ток, са посочени на фиг. ІІ.7.13 б.
ІІ.8. Електронни пусковорегулиращи апарати за светодиоди.
Целта на изследването е да се анализират процесите за
стабилизиране тока на светодиодните източници на светлина и в
съответствие с това да се анализират функциите на апаратите за
управление и регулиране (ЕПРА).
ІІ.8.1. Структура на захранващата схема.
Структурата на захранващата схема и функциите, които трябва да
изпълнява, съответстват на изискванията към светодиодните драйвери:
- необходимост от преобразуване на захранващото мрежово
напрежение (220V) в постоянно нисковолтово напрежение, при
висока енергийна ефективност на участващите преобразуватели;
- стабилизиране на протичащия през LED постоянен ток;
- ограничение тока през LED при повишена околна температура;
- изпълнение на драйверите от висококачествена елементна база, за
да се постигне надеждност, сравнима с тази на LED;
- изпълнеие на вградена защита от грешка по полярност при
включване на входното им напрежение, определено от
униполярността на LED;
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- защита от импулсни пренапрежения в захранващата им верига,
определена от голямото бързодействие на LED и малката им
термична устойчивост;
За представените принципни схеми на водещи фирми са
анализирани:
- & ІІ.8.2. ЕПРА на фирма „Texas Instruments” с импулсен
преобразувател „sepic” и коректор фактора на мощност;
- & ІІ.8.3. ЕПРА на фирма “National Semiconductor” с драйвер с
интегриран ключ, възможност за димиране и защитни функции,
като импулсният преобразувател е от вида „flytack” или “sepic”;
- & ІІ.8.4. Източник с висок КПД на захранване с ИС - TNY2796N в
режим на непрекъснато стабилизиране;
- & ІІ.8.5. ЕПРА на фирма “NXP Semiconductors” с участието на
интегриран контролер за управление фактора на мощност и
стабилизирането на тока през LED;
- & ІІ.8.6. ЕПРА на фирма “International Rectifier” [133, 147] с
участието на един или два полеви транзистора на изхода.
Проведени са изследвания за зависимостите на изходния ток от
входното напрежение и товара при различни големини на
изходите L1 и COUT на схемата.
Резултатите от изследването показват, че с увеличение на L1 и Cизх,
изходният ток се изменя в малки граници. Осигурява се висока
стабилност на изходния ток при изменение на входното напрежение.
Така например Uизх = 10V, L1 = 470μH, COUT = 33μF за Іизх = 1,5А,
стабилността е ± 0,3%, а за Іизх = 0,35А – стабилността е ± 1,2%. При
необходимост от повишена стабилност,големите L1 и Cизх нарастват.
ІІ.8.7. Изследване функциите на съставни звена в дравейр за
светодиоди.
Схемата от фиг. ІІ.8.1 има своята конкретизация в структурната
схема на фиг. ІІ.8.12а [143]. Проведено е изследване за функциите на
блок 5 и блок 7.

Фиг.ІІ.8.12а.
Функционалните режими са: работен и защитни [143].
В работен режим ИС в блок 5 работи като закъснителен хистерезисен
понижаващ контролер. Между управляващите интервали има известна пауза,
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чрез която се предотвратява случая за едновременно включване. Със сигнал
за управление, имащ постоянна четота и зададено циклично натоварване, се
изменя средният товарен ток, а с това се регулира осветеността [145].
Защитните режими са: защита срещу „затъмняване” и „отворена” верига
на товара и блокиране при повишено напрежение.
Резултатите от изследванията показват, че с оглед съгласуване
параметрите на светодиодната матрица с тези на захранващата мрежа, както
и галваничното им разделяне, е целесъобразно използване на трансформатор
(импулсен преобразувател тип “Feedback”), с участие на интегрална
микросхема с MOSFET. Външно присъединени елементи, както и
вътрешната й структура, осигуряват пусков, работен режим със
стабилизиране тока през светодиодите и защита при аномални режими[144].
Анализирани са пусковият режим и режимът на стабилизиране на тока в
светодиодната матрица. В пусковия режим, когато схемата започва да
превключва, коефициентът на запълване на импулса е малък (до 12%), което
благоприятства отстраняването на възможни нежелани режими. В работен
режим се извършва непрекъснато стабилизиране на тока в светодиодната
матрица, като се регулира непрекъснато напрежението на товара по
принципа на ШИМ.
Проведен е експеримент с цел потвърждаване функционалните
възможности на драйвери за захранване светодиодна матрица с различни
мощности (0,5 – 35)W, различни захранващи напрежения на товара (10V,
24V), при широк диапазон на изменение на захранващото напрежение (100 –
242)V.
На фиг.ІІ.8.15 а са представени осцилограми на изходното напрежение
при P2=32,1W, като се поддържа I2=1,35A=const за U2=23,8V=const при
захранващо напрежение от 160 – 242V.
При минимална мощност в товара (в изследваните случаи < 0,8W), за
поддържане на I2=const, е необходим голям консумиран ток. Той натоварва
изходния трансформатор. С намотката си за управление той не е в състояние
да осигури хистерезисен режим на регулиране при ШИМ, при което
работният режим на ключа се съпътства с колебателен процес – фиг. ІІ.8.15б.
Това състояние, поради несигурност в работата, е нежелателно.

а)

б)
фиг. ІІ.8.15
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За постигане стабилизиран ток в светодиодната матрица се извършва
ШИМ при f=const (в случая f = 45,5kHz), като зависимостта tп=f(U1) е
посочена фиг.ІІ.8.17.
tп/T
0.500
0.450
0.400

10,2V; 0,78W

0.350

10,2V; 9,18W

0.300

10,2V; 15,81W

0.250

23,8V; 2,5W

0.200

23,8V; 32,13W

0.150
0.100
0.050
0.000
100

120

140

160

180

200

220

240

260

U1, V

фиг. ІІ.8.17
ІІІ.9. Управление на архитектурно-художествено комбинирано
осветление.
С оглед постигане на висока енергоефективност, като се имат предвид
структурните схеми фиг. ІІ.2.3, ІІ.2.4, ІІ.7.13 и ІІ.8.12а, както и възможността
за регулиране на осветлението, е целесъобразно интегрирано управление на
комбинирано осветление от ИС, каквито са ГИС с високо налягане, халогенни
лампи и светодиоди. Взаимното допълване на ГЛВН и LED е както следва:
- ГЛВН осигурява висока светлинна интензивност;
- LED осигурява оперативно регулиране на светлинния поток
при изменящи осветеност, (запалване, презапалване и гасене на
ГЛВН).
При интегрирането се постига:
- висок коефициент на мощност;
- увеличен експлоатационен срок, поради захранване на ГЛВН
със стабилизирано правоъгълно ниско честотно напрежение
при стабилизирана мощност;
- регулиране светлинния поток на LED с участие на
нискочестотен ШИМ;
- защита в целокупност от режим на празен ход и к.с.,
диагностика на изтощение на светлина и ЕПРА;
- дистанционно управление и интегрирането на информационна
система за управление на осветлението.
Проведеното анализиране показва, че при типове мощности за ГЛВН
(МХЛ и NaЛ) 70, 100 и 150 W и за LED – 30, 50, 70 и 90 W, унифицирането
на структурите на ЕПРА е максимално по отношение на изграждащите ги
елементи – фиг. ІІ.9.1.
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фиг. ІІ.9.1
В нея наименованията на участващите величини съответстват на
функциите, които трябва да изпълняват, при което характерното е:
- силовата част захранва канала за МХЛ и LED;
- захранването на LED е от импулсен преобразувател през изхода
на ККМ;
- ККМ осигурява ел.магнитна съвместимост с захранващата
мрежа и стабилизира захранващото напрежение;
- Регулирането на тока в МХЛ и LED и при повишена честота с
DC/DC преобразувател.
Изводи:
1. Въз основа на анализ и налагащите се тенденции в ефективността
на светлинните източници са систематизирани електрическите,
светлинни, енергийните и експлоатационните показатели на
светодиодните
светоизточници и необходимите за тях
захранващи блокове.
2. Анализиран е електрическият режим на работа на електронен
трансформатор за халогенна лампа и светодиодна матрица, като
са обхванати етапите на управлението му. При анализът
вниманието е насочено към определяне мощността в товара,
форма на изходното напрежение, допустими честоти при
превключване и изпълнение на защитни функции от
управляващата верига.
3. Проведен е експеримент, потвърждаващ работоспособността,
функциите и основните зависимости между величините на
електронен трансформатор. Осцилографирани са характерни
електрически величини.
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4. Анализирани са функциите на драйвери за захранване на
светодиодна матрица, чрез които се извършва плавен пуск и
стабилизиране на тока при стабилизиране на захранващото им
напрежение, когато захранващото напрежение на захранващата
мрежа се изменя в широки граници. Резултатите от проведен
експеримент с драйвер, с участие на импулсен преобразувател с
трансформаторна връзка към товара и схемата за управление,
потвърждават работоспособността му за стабилизиране на тока в
светодиодната матрица.
5. Въз основа проведен анализ е предложен ЕПРА с интегрирани
функции на изграждащите го блокове с повишени
енергоефективни показатели при управление на комбинирано
осветление.
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ГЛАВА ІІІ
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ ПРИ ИЗКУСТВЕНО
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ЕКСТЕРИОРНИ ОБЕКТИ
ІІІ.1. Влияние на изкуствената светлина върху възприемането на
архитектурната форма.
Съвременната тенденция за създаване на светлинна архитектура обаче
далече надхвърля ролята на светлината като допълнително средство при
изграждане на архитектурната композиция. [3,9].
Повърхността на архитектурната форма има различна яркост, която
допринася за изявяването на обемите и пространственото им положение.
Действието на светлината върху формата и съобразяването на формата със
светлината, довеждат до безкрайни нюанси от впечатления. Взаимното
съгласуване на тези фактори почива на няколко основни положения, които
трябва да се имат пред вид в процеса на работа - композиране на формата,
съобразявайки я с действието на светлината или осветявайки вече
предварително създадената архитектурна форма.
Когато към архитектурния обект се насочи цветна светлина, данните за
процент на отразената светлина се променят. Променя се и колоритният
облик на обекта - нещо, което особено усложнява работата с цветна светлина
(фиг.ІІІ.1.1).

Фиг. ІІІ.1.1.
АДАПТИРАНЕТО на човешкото око към различна по сила светлина
играе съществена роля и при художественото възприемане на архитектурната
форма, особено когато контрастът между яркостта на отделните елементи е
голям и габаритите на целия обект са такива, че той не може да се наблюдава
наведнъж.
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ДИСТАНЦИЯТА - разстоянието, от което обектът ще бъде наблюдаван, играе не по-малка роля при художественото осветление.
Необходимо е да се търсят различни решения, ако сградата се наблюдава от
непосредствена близост или от твърде значително разстояние.
Очевидно е, че творческото прилагане на изкуствената светлина
усложнява създаването на архитектурната форма в сравнение с предишното
композиране с оглед само на слънчевите лъчи. Изкуствената светлина прави
творческия процес по-труден, но именно тук се крият и част от по-големите
възможности за съвременния архитект.
ІІІ.2. Художествени средства при изграждане светлинната
композиция на екстериорни обекти
Обемно-пространственото построяване на архитектурната форма,
подсказано преди всичко от функционални и конструктивни изисквания, е
основната цел на архитекта и изкуствената светлина никога не може да има
решаващо значение за материалната същност на формата.
Сполучливото осветяване на архитектурния обект означава и
сполучливо изграждане на светлинната композиция. Това е своеобразно
разположение и градиране на светлинните петна по размери, очертания,
яркости и цвят, при което архитектурната форма получава максимална
изразителност и художествено въздействие, еднакво, а най-често, различно
от дневния изглед на обекта. Характерът на вечерния образ е продиктуван до
голяма степен от художествените качества на осветлението. Архитектурната
форма следователно получава нови качества, които изчезват при
прекратяване на действието на изкуствената светлина. [58,66,67].
Някои от средствата на светлинната композиция съвпадат със
средствата на архитектурната композиция. Към тези средства спадат:
- симетрично композиране;
- асиметрично композиран;.
- насоченост на архитектурната композиция;
- нюанс и контраст на архитектурната композиции;.
- редуване в светлинната композиции;
- мащабни съотношения.
- фон на светлинната композиция.
- приложение на изкуствената светлина в архитектурната
композиция.
ІІІ.3. Архитектурно-художествено осветление на сгради.
Най-разпространеният
начин
на
архитектурно-художествено
осветление на фасади на сгради е чрез прожектори от различен вид.
Разгледани са общите и основни принципи и изисквания, които е необходимо
да се съблюдават (изложени в гл.ІІ, гл. ІII -&1 и гл. ІІІ - &2), на базата на
съществуващата практика, натрупан опит и реализирани обекти, без да се
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ограничава творческия елемент при архитектурно-художественото
осветление.
При общо осветяване на повърхността на обекта със заливаща светлина
особено важно е разположението и насочването на прожекторите, което
зависи от формата и габарита на осветявания обект, от архитектурата на
неговата фасада и от мястото и посоката на наблюдение. Взаимното
разположение на осветявания обект, прожекторите и възможните позиции за
наблюдение трябва така да се подберат, че заслепяващото действие на
прожекторите да се ограничи максимално и едновременно с това да бъдат
монтирани възможно най-дискретно по отношение на наблюдателя.
Разгледани са и са анализирани класически решения на общо
осветяване на сгради с традиционни архитектурни форми.
На фиг. ІІІ.3.7.а е показана фасада с хоризонтално разчленение. Понеже
прожекторите са разположени близо до сградата, се създават големи и резки
сенки. Те могат да бъдат намалени, ако прожекторите се отдалечат (фиг.
ІІІ.3.7.в). Те задължително се разполагат между наблюдателя и осветяваната
сграда. Ако на фасадата на сградата се монтират допълнителни прожектори,
сенките могат да се просветлят или избегнат(фиг. ІІІ.3.7б, в).

Фиг. ІІІ.3.7. Осветление на фасада на сграда с хоризонтално разчленение
На фиг.ІІІ.3.8 и фиг. ІІІ.3.9 са показани примерните разположение и
насочване на прожекторите за осветяване на сграда с определяне на
разстоянието между два съседни от тях, от сградата и ъгъла на излъчване.

Фиг.ІІІ.3.8. Разположение и насочване на прожекторите
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Фиг. ІІІ.3.9. Определяне на разстоянието между съседни прожектори

На фиг. ІІІ.3.10 и ІІІ.3.11 са показани два начина на осветяване на
обекти с цилиндрични форми, към които се пречисляват колони на сгради,
кули, комини, инженерни кулообразни съоръжения, здания с кръгла
кулообразна форма.

Фиг.ІІІ.3.10. Осветяване на тесни
цилиндрични форми от по-голямо
разстояние

Фиг. ІІІ.3.11. Осветяване на цилиндрични форми с по-голям диаметър
от близко разстояние

Наблюдателят вижда различно осветени цилиндрични повърхности от
двете посоки на наблюдение Н1 и Н2 (фиг. ІІІ.3.10). В единия случай е
осветена средата на цилиндъра и по този начин се подчертава неговата
форма. Във втория случай средната част на цилиндъра е по-тъмна. Изборът
на едното или другото решение зависи от околната среда. Този начин е
подходящ за осветяване на тесни кръгли кули от по-голямо разстояние, като
се използват прожектори с концентриран светлинен поток.
При цилиндрични обекти с по-голям диаметър, когато прожекторите
могат да се разположат само на близко разстояние до сградата, тя трябва да
се освети от три групи прожектори, разположени на 120° една спрямо друга
(фиг. ІІІ.3.11). Ако няма ограничения относно мястото на прожекторите,
следва да се съобразяват конструкцията на цилиндричния обект и мястото на
наблюдение.
Друг начин за осветяване на висока сграда е използването на няколко
прожектора – за осветяване на долната и средната част - прожектори със
сравнително широко светлоразпределение, а за горната част - прожектор с
тясно (концентрирано) светлоразпределение. Използването на светлинния
поток на тези прожектори е по-ефективно, ако тяхното светлоразпределение
е асиметрично. (фиг. ІІІ.3.12б, в)
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б)

в)
Фиг.ІІІ.3.12

При осветяване на фасади с колонади метричното подреждане на
колоните предопределя тяхното последователно ритмично осветяване. В
зависимост от желания ефект и конкретните условия са възможни два начина
на осветление - позитивно и негативно.

а) странично осветена

б) фронтално осветена в) двустранностранично осветена

Фиг.ІІІ.3.13. Позитивно осветени колонади

Фиг.ІІІ.3.15. Негативно („контражурно”) осветена колонада
Архитектурно-художественото осветление на фасади със сложна
архитектурна композиция изисква много прецизност, индивидуалност и
богат опит. Разработеният проект, показан на фиг. ІІІ.3.17. за осветяване на
една такава сложна фасада налага необходимостта от използване принципа
на съчетаване на локалното и заливащото фасадата осветление. С интензивно
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локално осветление се осветяват архитектурните детайли и особености на
фасадата (120÷150lx): арковидните прозорци на петия етаж, пиластрите,
връхната част на портала на главния вход, герба или емблемата на сградата.
В случай на празнично осветяване, то стойностите на интензивното локално
осветление нарастват на 150÷200 lx. Заливащата светлина създава общото
фоново осветление на сградата, с неголяма в сравнение с локалното
осветление осветеност (средна осветеност около 30÷60 lx).

Фиг.ІІІ.3.17.

Фиг.ІІІ.3.24. Катедралата в гр. Варна

Специално внимание изисква осветяването на църковните сгради.
То има за цел:
- светлинно открояване от околната среда и изявяване на
архитектурата на сградата;
- светлинно подчертаване на доминантните теологични символи.
В зависимост от конкретните дадености православните храмове могат
да се осветят по различен начин.
Анализираните принципи за изграждане на светлинната композиция са
основание за целесъобразното им приложение, чиято реализация е
представена на фиг. ІІІ.3.24, където отделните елементи на фасадата на
катедралата във Варна са осветени със светлинни източници с различен цвят
на светлината.
ІІІ.4. Осветление на дървесни насаждения и паркове.
Случаите за осветление са [4]:
Общо дифузионно осветление: напомня за ефекта на лунната светлина
и се получава чрез инсталиране на осветление с много широко
светлоразпределение при максимална височина. Ефектът на светлината
намалява контраста и сенките не се отличават толкова силно.
Осветяване на ниските части (Downlighting): сценичният ефект е лош,
като се създават и множество сенки.
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Осветяване на високите части (Uplighting): този тип осветление
несъмнено придава най-добрия и най-очарователния сценичен ефект.
Формите придобиват необикновени свойства като се създава един общ ефект
на виталност и безтегловност.

Фиг. ІІІ.4.2. Осветяване на високите части
Осветление тип лунна светлина (Moonlighting): при тази техника,
осветлението се поставя вътре в обекта, който трябва да се освети, конкретно
сред листата на дърветата или храстите.
Осветление с прожектори (Spotlighting): Обектът или растителността, които
трябва да се осветят са част от някакъв фон или хвърлената сянка може по
някакъв начин да окаже въздействие върху повърхностите или обемите в
непосредствена близост.

Фиг. ІІІ.4.5. Зона за събиране на много хора със сценични ефекти на
околностите.
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Осветяване на релефната структура (Grazing): това е най-добрата
техника за подчертаване на релефната структура и придаване на плътност
на повърхността.
Кръстосано осветление (Cross lighting): този тип осветление е
подходящ за почдертаване на или „изолиране” на определени елементи. При
запълващото осветление се използват светлини с еднаква стойност и това
има „туширащ” ефект, но ако стойностите са различни, те определят обема
на елементите по-ефикасно.
Контрово осветление (Backlighting): Този тип осветление се получава,
когато източниците на светлина се поставят пред наблюдателя, а елемента
или зоната за осветяване е между тях.
Разсеяна и отразена светлина: Получава се, когато е налице отразяваща
повърхност, която е в състояние индиректно да освети близки елементи или
зони.
Осветяване на градски градини: естеството на всяка голяма и малка
градска зона включва и градини с различни размери. Тези „открити” градини
често граничат със зони с интензивен трафик. При проектирането на
осветление на такива площи, трябва да се дава приоритет на гарантиране
безопасността на всички елементи.
Осветяване на паркове: Проектирането на парк задължително трябва
да се поставя на глобална основа и да се интегрира по отношение на
визуалните ефекти, гледните точки и акцента, придавани на архитектурните
структури и елементи.
Осветяване на частни градини: По принцип, в частни имоти
ограниченията по отношение на безопасността, комфорта и другите форми на
регулиране няма да са толкова стриктни.
Осветяване на дворове: Заедно с обикновените предпазни мерки,
свързани с безопасността, внимание трябва да се обърне на проблемите,
свързани с уединението и необходимостта да се избегне безпокоенето на
съседните апартаменти, особено в случая с дворове за комунална употреба.
Представените и анализирани случаи за осветление на дървесни
насаждения и паркове намират своята конкретност на фиг. ІІІ.4.10а. Те могат
да бъдат атрактивно приложени и за осветление на водни площи, басейни и
др. (фиг. ІІІ.4.10б).
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а) Осветяване на градини в Архитектурно парков
комплекс „Двореца” – гр. Балчик

б) Осветяване на водопади в Архитектурно парков
комплекс „Двореца” – гр. Балчик
фиг. ІІІ.4.10
При осветяването на ландшафтен обект е необходимо да се постигне
определена оптимална осветеност, осигуряваща естетичното и ергономично
му възприемане. Определена е осветеността когато:
а) прожекторът е разположен на мачта (фиг.ІІІ.4.11а).
б) когато прожекторът е разположен на земната (фиг.ІІІ.4.11б).

а)

б)
Фиг. ІІІ.4.11

36

След определяне положението на т.А по отношение на мястото на
поставяне на прожектора, нейните координати и светлинните характеристики
на използвания тип прожектор, се определят хоризонталната и вертикална
осветености в тази точка по следните изрази:
хоризонталната осветеност:
EX =

Iα . cos3 α
H2

(ІІІ.4.1)

вертикалната осветеност:
EB =

Iα . cos3 α .tgα
= E X .tgα
H2

(ІІІ.4.2)
При зададени Ех и Ев е необходимо да се определят пространствените
параметри, свързани с положението на осветителя и осветяването на обекта.
Друго важно условие за постигане на максимален ефект от осветлението
на ландшафтен обект е изборът на подходящ прожектор и правилното
насочване на светлинния поток.
При изменение ъгъла на наклона на прожектора Θ (ъгъла между
направлението на оптическата ос на прожектора и хоризонта) значително се
изменя осветеността, формата и площта на светлинното петно (фиг.ІІІ.4.17).

а)

б)

в)

Фиг.ІІІ.4.17
Светлинното петно при ъгъл на наклона на прожектора Θ , превишаващ
половината от ъгъла на разсейване на светлината на прожектора ( Θ > β) има
елиптична форма, при равенство на ъглите ( Θ = β) – параболична форма и
при ( Θ < β) – хиперболична форма. Коефициентът на използване на
светлинния поток в първия случай е най-голям, тъй като целият светлинен
поток на прожектора в границите на ъгъла на излъчване попада върху
осветяваната повърхност. Това обаче съвсем не означава, че другите два
варианта са неприемливи за нуждите на архитектурно-художественото
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осветление.
Изчисленията и експериментите показват, че и площта, ограничена от
кривата на осветеност до 0,1Еср, също се изменя при изменение ъгъла на
наклона (фиг.ІІІ.4.18). При големи стойности на ъгъла на наклона Θ ,
светлинното петно се намира в непосредствена близост до основата на
прожекторната мачта. При намаляване стойностите на ъгъл θ светлинното
петно се измества все по-далече от прожекторната мачта и придобива
елиптична форма.

Фиг.ІІІ.4.18
Площта на светлинното петно отначало нараства до определена
стойност, след което започва да намалява (при около 20 ) и при около (5÷7)
на ъгъла на наклона светлинното петно се превръща в точка, която по своето
разположение съвпада с точката на пресичане на оптическата ос на
прожектора с осветяваната хоризонтална повърхност или пък е близо да тази
точка.
Оптимален ъгъл Θопт е този, при който определената за него
хоризонтална осветеност Ех съвпада със средната осветеност на онази площ и
се изчислява по формулите, използвани в & І.4. :

( )

Θ опт = arc sin 0,01 m + n εh 2

2

3

(ІІІ.4.9)

където:
ε – изискваната осветеност [lx];
h– височината на установката на прожектора над осветяваната
хоризонтална повърхност [m];
m, n – константи, зависещи от ъгъла на разсейване на прожектора в
хоризонталната повърхност, които могат да се определят по:
m = sin 2 β в

⎛ π . sin 2β в .tgβ x ⎞
n=⎜
⎟
2Ф
⎝
⎠

2

3

(ІІІ.4.10)

където:
βв – ъгъл на разсейване на прожектора във вертикалната повърхност;
βх - ъгъл на разсейване на прожектора в хоризонталната повърхност;
Ф – светлинен поток на прожектора в границите на ъгъла на разсейване
[lm].
Основните фактори, определящи избора на ъгъла на наклона ( Θопт ) се
явяват разстоянието от прожекторната мачта до осветявания участък от
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територията l и практически възможната височина h на поставяне на
прожектора.
Когато е необходимо осветяване на вертикални обекти, възможните
варианти са показани на фиг ІІІ.4.19, като формите на светлинното петно са
същите, както тези на фиг.ІІІ.4.17. Когато h =0 осветяването се извършва от
прожектор, поставен на земята, при което формите на светлинното петно се
запазват.

Фиг.ІІІ.4.19
Оптималният ъгъл на наклона за вертикална повърхност се определя
чрез:
Θ опт = arc ctg

[cd].

I max
eh 2

(ІІІ.4.11)

където:
Іmax – интензивността на светлината по оптическата ос на прожектора

Според вида на ландшафтния обект (например дърво) при правилно
определяне на ъглите Θ , βв, βх, както и височината Н, може да се постигне
ефектно и въздействащо осветяване (фиг.ІІІ.4.20) само с един подходящо
подбран прожектор.

а)

б)

в)

Фиг.ІІІ.4.20.
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На фиг.ІІІ.4.20а е показано осветяването на дърво с тясна висока корона
чрез светлинно петно с форма на елипса, на фиг. ІІІ.4.20б– осветяване на
дърво с по-широка корона чрез светлинно петно с форма на парабола, а на
фиг. ІІІ.4.20в– осветяване на дърво с особено широка корона чрез светлинно
петно с хиперболична форма. По този начин се постига обхващане на цялата
корона на дървото само с един прожектор като реализация на показаните и
коментирани случаи.
На фиг.4.21а,б и в също са показани примери на осветяване на корони на
дървета чрез подходящо подбрани прожектори, използвайки трите типични
форми на светлинното петно в сътветствие с вида, формата и размерите на
короните им.

а)

б)

в)

Фиг.ІІІ.4.21.
Изложените съображения относно разполагането и реализирането на
съотношенията между ъглите на прожекторите, както и ефекта от начина на
осветяване, са използвани при проектирането и осъществяването на
архитектурно-художественото осветление на „Двореца” в гр. Балчик, като
част от осветените ландшафтни обекти са показани на фиг.ІІІ.4.22.
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Фиг.ІІІ.4.22. Осветяване на дървета в Архитектурно-парков комплекс
„Двореца” – гр. Балчик
ІІІ.5. Определяне на яркостния контраст.
Методите за определяне нивото на осветеност на архитектурни обекти
е подходящо взаимно да се координират с метода по видимост.
Видимостта на даден архитектурен обект се определя от отношението:
ν=

K
c.K пр

(ІІІ.5.1)

където:
K – действителен яркостен контраст;
K пр

- прагов яркостен контраст;
с = 1,8÷2 – коефициент на запаса.
За по-добро съответствие между стойностите на видимостта и
количествените характеристики на зрителната способност действителният и
прагов яркостен контраст между архитектурния обект и фона се определят в
логаритмичен мащаб:
ν = lg

10.K
c.K пр

(ІІІ.5.2)
Въведеното число 10 в числителя служи за привеждане към единица
стойността на минималната (прагова) видимост.
Праговият яркостен контраст K пр се намалява с увеличаване на
яркостта на фона Lф (фиг. ІІІ.5.1):
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Фиг.ІІІ.5.1.
Ако ξα е минималният прагов яркостен контраст при ъглов размер на
обекта α , максималната видимост се определя с уравнението:
ν max = lg

10.K
c.ξ α

(ІІІ.5.3)

като при определянето на ξα се изхожда от условието:
d lg K пр
≤ 0,01
d lg L

(ІІІ.5.4)
Изрази (ІІІ.5.2) и (ІІІ.5.3) са валидни при вероятност за различаване p =
0,5.
При други стойности на p съответно Кпр и ξα се увеличават
пъти.

Зависимостта на ξα = f ( p ) е показана на фиг. ІІІ.5.2.

f ( p)

Зависимостта на минималния прагов яркостен контраст ξα = f ( p ) е
показана на фиг.ІІІ.5.3.
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Фиг.ІІІ.5.2.

Фиг. ІІІ.5.3.

В зависимост от яркостта на фона за постигане на още по-голяма
точност при изчисленията и комфорт на осветеността на архитектурния обект
съвременното виждане е, че видимостта трябва да се определя с помощта на
израз, в който се отчита възможността й за вероятност за различаване p ≠ 0,5:
ν max = lg

10.K
c.ξα . f ( p)

(ІІІ.5.5)
Зависимостта на вероятността за различаване от яркостния контраст,
съобразно приетата вероятност за различаване, е показана на фиг.ІІІ.5.3.
На базата на изложеното може да се определи относителната видимост

ν 0 , характеризираща нивото на видимост по отношение на максимално

възможната видимост на архитектурния обект:
ν0 =

ν
ν max

=

1 + lg K − lg c − lg K пр − lg . f ( p )
1 + lg K − lg c − lg ξα − lg . f ( p)

(ІІІ.5.6)

Това уравнение може да се преобразува в следния вид:
lg

K пр

ξα

= (1 − ν 0 ). lg

K
c.ξα . f ( p )

(ІІІ.5.7)
На базата на уравнение (ІІІ.5.7) са построени показаните на фиг.ІІІ.5.4
номограми за определяне яркостта на фона Lф за различни стойности на ъгъл

α и относителната видимост ν 0 .
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lg

K пр

ξα

lg

K
c.ξ α . f ( p )

Фиг.ІІІ.5.4.
От тези номограми може да се отчете яркостта L, която трябва да се
реализира на повърхността на архитектурния обект, за да се осигури
необходимата относителна видимост и комфорт на наблюдение на
архитектурния обект при зададени стойности на α, K и p. Тъй като
повърхността на архитектурния обект отразява дифузно светлината,
необходимата осветеност върху нея се определя лесно:
E =π

L

ρ

(ІІІ.5.8)
В зависимост от контраста на архитектурния обект с фона на
екстериора може да се направи следната класификация по разряди,
аналогична на разрядите за помещения с нормирано изкуствено осветление.
K < 0,2 – малък контраст;
0,2 < K < 0,5 – среден контраст;
K > 0,5 – голям контраст.
По отношение коефициента на отражение на фона:
ρ > 0,5 – светъл фон;
ρ < 0,5 – тъмен фон.
В повечето случаи прожектори с ъгъл на излъчване около и по-голям от
100°, служат за осветяване на фасади от много близко разстояние – няколко
метра; с ъгъл на излъчване 40-60° се насочват към средно големи площи от
около 30 m; прожектори с ъгъл на излъчване 10-20° осветяват малки площи
при дистанция до архитектурния обект над 100-200 m. Мощността на
широкоизлъчващите прожектори обикновено се приема от 100 до 500 W и
по-рядко - 1000 W, докато мощността на прожекторите, предназначени за
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далечно действие, започва от 1000 W и расте в зависимост от дистанцията и
търсената яркост на обекта.
За ниска степен на осветеност е удобно да се използват лампи с
нажежаема спирала, тръбни луминисцентни и натриеви лампи с мощност до
500 W. За средна осветеност се използват тръбни луминисцентни и балоннолуминисцентни, натриеви и кварцйодидни лампи с по-големи мощности 5001500 W. За особено висока степен на осветеност се препоръчват балоннолуминисцентни, кварцйодидни и ксенонови лампи с големи мощности – до
20 000 W. Разбира се, тези препоръки нямат категоричен характер, освен това
при тях не е отчетен спектралният състав на светлината, който също диктува
избора на светлоизточниците.
Изводи:
1. Извършен е анализ на влиянието на изкуствената светлина върху
архитектурната композиция не само като средство за създаване на
видимост в пространството, а като елемент, въздействащ и
притежаващ несъмнена естетическа стойност, чийто художествени
качества определят характера на вечерния образ на екстериорното
пространство.
2. Анализирани са художествените средства за изграждане
светлинната композиция на екстериорните обекти: насоченост,
нюанс и контраст на светлинната композиция; метрично и
ритмично редуване; мащабни съотношения; фон на светлинната
композиция; светещи повърхнини и светещи отвори, позитивно и
негативно осветени колони. Препоръчани са случаите на тяхното
използване и прилагане.
3. Разработени са решения на принципно различни случаи на
архитектурно-художествено осветление на фасади, обхващащи найтипичните и често срещани видове сгради и елементи: колонади,
покриви, куполи, църкви, синагоги и др., подкрепени с подходящи
примери от световната практика и реализирани решения.
4. Реализирани са и препоръчани различни типове и начини на
осветяване на дървесни насаждения, храсти и цветни насаждения,
осигуряващи качествено и ефектно архитектурно-художествено
осветление на паркови и градински пространства.
5. Определени и препоръчани са съвременни стойности на
осветеностите на сградите: за заливаща светлина (30÷60lx);за
интензивно локално осветление при ежедневно осветяване на
архитектурни детайли (120÷ 150lx) и (150÷200lx) за празнично
осветяване на същите детайли.
6. Определени са нивата на „хигиенния минимум” при осветяване на
конкретни обекти, при който е гарантирано наблюдаването на
обекта с желаното качество, без да се предизвиква напрежение и
умора при разглеждането му.
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ГЛАВА ІV
ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
По-съществените резултати, които определят теоретичния и практически
принос на дисертационната работа са:
ІV.1. Научно-приложни приноси (обогатяване на съществуващите
знания):
ІV.1.1. Разработени са решения на принципно различни случаи на
архитектурно-художествено осветление на фасади, обхващащи найтипичните и често срещани видове и техните елементи (гл.ІІІ.3). Реализирани
и препоръчани са различни видове и начини на осветяване на дървесни
насаждения, храсти и цветни насаждения, осигуряващи качествено и ефектно
архитектурно-художествено осветление на паркове и градински пространства
(гл. ІІІ.4). Решенията и начините на осветяване гарантират психофизиологичен комфорт на наблюдение (гл. ІІІ.4).
ІV.1.2. На базата на избрания метод на проектиране по средна и
максимална осветеност е съставена методика за определяне положението на
прожекторите, оптималното насочване на оптичната ос за получаване на
максимална площ на осветеност на фасадата. Създадени са номограми за
отчитане на тази осветеност в зависимост от разстоянието на разположение
на прожектора от фасадата. Експериментално получените резултати,
показани в табличен вид, гарантират постигане на необходимата осветеност
на фасадата при спазване съответните ергономични изисквания и
минимизиране инсталираната електрическа мощност на прожекторите (гл.
І.3; гл. І.4).
Определени и препоръчани са съвременни стойности на осветеностите
на сградите: за заливаща светлина (30÷60lx);за
интензивно локално
осветление при ежедневно осветяване на архитектурни детайли (120÷ 150lx)
и (150÷200lx) за празнично осветяване на същите детайли (гл.ІІІ.3).
ІV.1.3. Определени са основните художествени средства за изграждане
светлинната композиция на екстериорните обекти: насоченост, нюанс и
контраст на светлинната композиция; метрично и ритмично редуване;
мащабни съотношения; фон на светлинната композиция; светещи
повърхнини и светещи отвори, позитивно и негативно осветени колони.
Препоръчани са случаите на тяхното използване и прилагане (гл. ІІІ.2).
Направен е анализ на влиянието на изкуствената светлина върху
архитектурната композиция не само като средство за създаване на видимост
в пространството, а като елемент, въздействащ и притежаващ несъмнена
естетическа стойност, чийто художествени качества определят характера на
вечерния образ на екстериорното пространство (гл. ІІІ.1.) при съблюдаване
на съвременни ергономични изисквания (гл. ІІІ.5).
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ІV.1.4. Разработена е реална комбинирана система за управление на
архитектурно-художествено осветление на екстериорни обекти, осигуряваща
оптимално захранване на всякакъв вид осветители(гл. ІІ.9). Анализиран е
електрическият режим на работа на електронен трансформатор за халогенна
лампа и светодиодна матрица, като са обхванати етапите на управлението му.
Проведен е експеримент, потвърждаващ работоспособността, функциите и
основните зависимости между величините му (гл. ІІ.6; гл. ІІ.7).
ІV.2. Приложни приноси (приложения на научни постижения в
практиката)
ІV.2.1. Решените основни електротехнически проблеми на архитектурно-художественото осветление по отношение на високи енергийни,
експлоатационни и пусковорегулиращи показатели са използвани при
традиционните и в перспектива – при светодиодните осветители (гл. ІІ.8).
ІV.2.2. Получените резултати от проведените експерименти с драйвер,
с участие на импулсен преобразувател с трансформаторна връзка към товара
и схемата за управление, потвържават работоспособността му за
стабилизиране на тока в светодиодните матрици (гл.ІІ.7).
ІV.2.3. Направената оценка на качествата на различните видове лампи в
зависимост от цвета, фактурата и вида на сградата, местата на поставяне,
начина на осветяване, ъглите на насочване, постигането на психофизиологичен комфорт на наблюдение са използвани при реализираните
проекти на осветление на сгради (гл. ІІІ.5).
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