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Energyefficiency , environment, 

building and human health

ЗЕМЯ И ЕНЕРГИЯ. АРХИТЕКТУРА И 

КЛИМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

АРХИТЕКТУРАТА В РАЗЛИЧНИ 

КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; 

КЛИМАТЪТ В БЪЛГАРИЯ; 

ТЕРМАЛЕН КОМФОРТ, ВИЗУАЛЕН, 

АКУСТИЧЕН КОМФОРТ. ВЛАЖНОСТ, 

ТЕМПЕРАТУРА И ЧИСТОТА НА 

ВЪЗДУХА – ЕНТАЛПИЯ

Проф. Д-р арх. Й. Радев

9-11 Декември 2009 г. 

Боровец, хотел “Самоков”

Учебен курс  “Проектиране 

на нискоенергийни сгради ”
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ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

Снимка от Аполо 17/11 дек. 1072 –

Слънцето е точно зад кораба
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Дневна светлина

• Слънчевата

радиация -

източник на

живот

• Видимата част от

480 – 510  nm, е 

малка част от

спектъра на

слънчевата

радиация.
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КЛИМАТ

Думата “климат” 

произхожда от гръцката 

дума за наклон –

“климатόс”, като се има 

предвид наклона на земната 

ос свързваща двата полюса 

- “полярна ос”.

Още в древни времена 

гръцките философи и 

астрономи са установили 

зависимостта между 

географската среда и 

положението на планетата 

Земята спрямо Слънцето.
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КЛИМАТ

Наклонът на полярната ос 

спрямо еклиптиката, 

респективно 

отдалечеността на всяка 

точка от земната 

повърхност спрямо 

източника на светлина и 

топлина), т.е географската 

ширина определя 

климатичните условия за 

дадена точка на планетата 

в зависимост от 

движението й в орбита 

около него.



12/14/2009 Enef_BuilHe 6

Дефиниция на понятието Климат

• Понятието «климат» обобщава влиянието 

на слънчевото греене върху земята като 

«съвкупност от метеорологични явления с 

които се характиризира някоя област»

(Любомир Андрейчин, «Български 

тълковен речник» 1993 г.) – атмосферното 

налягане, температурата и влажността на 

въздуха, облачността, валежите 

(дъждовете и снеговете - тяхното 

количество и честота), ветровете (тяхното

присъствие, отсъствие, направление и 

скорост) и всичко онова, което днес 

наричаме «времето».



12/14/2009 Enef_BuilHe 7

Географска среда

• Животът на планетата 

протича в среда с 

определени условия за 

развитие - «Биосистема», 

наречена жизнена среда. 

• Географската среда е 

производна на жизнената 

среда и представлява 

съвкупност от природни 

условия като: релеф, 

климат, почва, подземни 

“богатства”, флора и 

фауна. (Младен Панчев, 

“Екология и 

Архитектура”,2006, БАН). 
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Атмосфера
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Атмосфера

• Атмосферата е основен 

елемент на жизнената 

среда на човека. Тя е 

непрекъсната и в състояние 

на постоянно движение. 

Движат се както нейни 

отделни съставки, така и 

цялата “въздушна”среда. 

Глобалната циркулация на 

атмосферата се извършва 

от запад на изток. Отделни 

въздушни маси 

преобладаващо се движат в 

посока север-юг и обратно. 

Това движение наричаме 

меридиално.
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Атмосфера

Парников 

ефект
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Енергия и планетата Земята

• Слънцето е основният източник на космическа 

енергия, която попада върху планетата Земя. 

Това е енергията, която се отделя от звездата 

ни под формата на слънчева радиация -

Фотони. 

• Слънчевата радиация има два компонента –

вълнова, която се проявява в целия спектър на 

лъчението – от гама вълните до 

инфрачервените вълни и корпускулярна, която 

се пренася от частици, известни като  

неутрони, неутрини, протони и електрони. 

Всички те носят огромна енергия и 

проникването на някои от тях до земната 

повърхност би било пагубно за биосферата.

Количеството слънчева радиация, която попада 

върху земята, определя глобалния климат на 

Земята
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Атмосфера
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Слъчева енергия и здраве

• Чрез енергията на слънчевата радиация

слънчевото греене влияе не само върху 

климата, но и пряко върху хората, сградите и 

растителността. Освен светлинното и 

топлинното му действие, известно е силното 

фотобиологично и бактерицидно

въздействие на слънчевите лъчи върху 

човешкия организъм и върху средата, в която 

живеем. Те създават животворни условия за 

развитието и поддържането на биосистемата

и при определени условия убиват вредните 

за биотата микроорганизми
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Атмосфера

• Известна част 

въздушни маси се 

движат обратно на 

глобалната 

циркулация, от изток 

на запад (зонален 

пренос), а други се 

въртят спираловидно 

или в кръг (циклони, 

антициклони и др.). В 

резултат на това 

движение и 

съответния топлинен 

режим се създават 

условия за живот на 

биосферата в 

глобален мащаб. 
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Парниковите газове (малки)
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Параметри на климата

• Температурата на въздуха в атмосферата определя 

голяма част от състоянието на географската среда 

- почвата, флората и фауната. Тя се влияе и от 

океанските течения и от надморската височина.

• Количеството на изпарената вода (пара) във 

въздуха, заедно с множество други газове 

определя «облачността» на атмосферата и 

чистотата на небосвода.

• Валежите определят влажността на въздуха и 

почвата, заблатяването (отцедливостта на терена), 

облачността на небосвода.

• Ветровете оказват благоприятно или 

неблагоприятно въздействие по отношение на 

пречистването и освежаването на въздуха или 

неговото запрашаване, изстудяване или 

изсушаване.
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Човек и енергия 

Разум, дейност и енергия

• Енергията, която човекът получава 

по естествен път в резултат на 

метаболизма (около 10 MJ на ден 

или 3.65 GJ на година), е известна 

като соматична енергия (somatic 

energy) или като енергия на тялото. 

Чрез нея, човекът съществува в 

унисон с растителния свят, 

слънцето и водата в среда, която 

определихме като екосистема.
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Обитаване,труд,отдих

Моделиране на  средата

ОСНОВНИ  МЕГАСИСТЕМИ:

НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ - З У Т

ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН СИМУЛАТОР:
СТРЕМЕЖ КЪМ КОНТРОЛ

ВЪРХУ СРЕДАТА ЗА ОБИТАВАНЕ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

І.
ОБИТАТЕЛИ

ІІ.

ВЪТРЕШНА

СРЕДА

ІІІ.
ВЪНШНА

СРЕДА

Сградн

аструктура

Градоустройствена
структура

СЕНСОР
/ контролно устройство /

Енергетичен 

център

РЕГУЛИРАНА СРЕДА ЕСТЕСТВЕНА СРЕДА

T o C ;

замърсяване

Обитаване

ТРУД

Отдих
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• Ако днес животът на човека е немислим без ползване 

на екстрасоматична енергия, то той е в състояние да 

спре негативните процеси от нейното получаване чрез 

ограничаване на антропогенната дейност. Особено 

опасен е прекомерният разход на органични горива за 

добиването й. Архитектурата като изкуство, феномен и 

дейност е част от този процес. Засилената и 

прекомерна урбанизация води до не по-малки 

опасности за климата, отколкото горенето. 

Използването на неустановени с въздействието си 

строителни материали – също! Едно от най-ценните 

човешки качества е възможността да насочва своите 

усилия и когато това е в посока да се намали 

количеството на вредните емисии в атмосферата, 

почвата и водата без да нарушаваме състоянието на 

термален, зрителен и акустичен комфорт, то чрез 

архитектурата на средата, чрез ефективното 

използване на енергията за отопление, осветление и 

звуко и видео пренос,  можем да постигнем 

необходимия ни комфорт, което вече означава 

“здраве”. 
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Можем да говорим за здравословно 

и устойчиво развитие убедено както 

заключава Комисията  Брундтланд 

през 90-те години на миналия 

век.Думата “Здраве” произхожда от 

англосаксонската дума “хоул” –

цял, цялостен. В пълния си смисъл 

здраве означава “завършеност”, 

съвършенство на организацията, 

т.е. жизнената надеждност, 

хармония на функциите, енергия и 

освобождаване от всякакво 

напрежение и скованост” (трактовка 

на Шелтън). Основните компоненти 

на здравословния комфорт са 

хигиена и здраве осигуряващи 

енергия на тялото, но върху тях 

комплексно въздействат 

останалите условия за комфорт и 

дискомфорт :  топлинен, визуален и 

акустичен

  

Р Е С У Р С И 

ОСНОВЕН 
КАПИТАЛ 

 

Околна среда 

АСИМИЛАТОР 

О Т Д И Х 

и к о н м и к а 

П Р О И З В О Д С Т В О К О Н С УМ АЦ И Я 

РЕСУРСИ 

 

Фиг. 1 Устойчиво развитие –

Модел на комисията Брундтланд
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Жизнен комфорт

• Основни понятия, измерения, 

антропогенни изисквания.

• Среда и топлинен, светлинен и 

акустичен комфорт

• Комфорт - среда и индивид
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Фактори от които

зависи топлинният

комфорт

• Физическо състояние

• Типични скорости на метаболизма (фиг.3 ) 

• 1 Мет=58 W/m
2

• Средна телесна повърхност на възрастен индивид 

(м.)-1.8 м
2

0,8 8 Мет

10 км/ч3 км/ч 5 км/чФиг.3
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Облекло.
Температура, влажност  и подвижност на 
въздуха

• Термично съпротивление на облеклото -m2Kо/W. 1кло = 0.16 m2Kо/W

Температура на въздуха -

• за седящ или прав човек - 1.5 - 2 м. над нивото на пода; 

• при проектиране - 1 м. над нивото на пода

10кло 3
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• Фактори от които зависи топлинният комфорт
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Показатели за топлинен 

комфорт 

• Температура на усещане

• Предполагаема средностатистическа 

оценка

• Прогнозиран процент на 

неудоволетворените (ППН2)

• Уравнение на Хъмфриз

• Моделиране на приспособимостта

• Локален дискомфорт

• Течение

• Асиметрия на температурата на 

излъчване
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Показатели за топлинен 

комфорт

• Уравнение на Хъмфриз

• От наблюдения в практиката е известно, че 

предпочи-таната стайна температура зависи от 

външната темпе-ратура. Вьз основа на оценка на 

резултатите от различни полеви изследвания 

Хъмфриз установява, че предпочитаната стайна 

температура Тп зависи от средната месечна 

външна температура Тх, както следва;

Тп = 0.534 Тx + 11.9

• Данните от изследванията обаче показват 

значителна степен на разсейване около тази 

предпочитана температура. Очевидно е, че 

съществуват и други фактори, които вли-яят 

върху предпочитаната стайна температура.
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Показатели за топлинен 

комфорт

• Моделиране на приспособимостта

• Възможностите за приспособяване зависят от 

конструкцията и функционалното предназначение 

на сградата

• Например наличието на отваряеми прозорци и на 

регулируеми термостати, както и свободата на 

обитателите да променят положението си 

увеличават възможностите за приспособяване. 

Обитатели, които имат свободата да се обличат 

както пожелаят, ще имат повече възможности за 

приспособяване от онези, които са задължени да 

носят униформа.
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Прогнозиран процент

на неудовлетворените (ППН)

• ППН е показател за прогнозиране 

на процента от голям брой хора, 

които не са удовлетворени от 

топлинните условия в дадено 

помещение Неговата 

функционална зависимост от ПССО 

е установена по аналитичен път, 

като на всяка точка от скалата на 

ПССО съответства определена 

стойност на ППН
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Прогнозиран процент

на неудовлетворените (ППН)

• ППН представлява преценка на 

средностатистическото мнение на голям 

брой хора, отчетена по скала за топлинно 

възприятие. Трябва да се има предвид 

обаче, че отделните мнения ще бъдат 

безразборно разпръснати около тази 

средна величина.

Дори когато ППН има нулева стойност, 

на определен малък брой хора ще им бъде 

или прекалено топло, или прекалено 

студено, а колкото по-далеч е ППН от нулата, 

толкова по-голям ще бъде процентът на 

неудовлетворените.



12/14/2009 Enef_BuilHe 32

Показатели за топлинен 

комфорт

• За да се обясни разсейването на данните от 

наблюденията около прогнозната стайна температура, 

трябва да се моделира и остойности влиянието на 

конкретните възможности за приспособяване спрямо 

температурите, осигуряващи комфорт. Групата по 

комфорта РАЗСОО1., в резултат от сезонните 

изследвания върху топлинния комфорт в сградите при 

топло време, предлага въздействието на отделните 

възможности за приспособяване да се отчита чрез 

"добавка за приспособимост" към температурите, 

прогнозирани по формулата на Фангер, която лежи в 

основата на IS0 7730. Така например възможността за 

намаляване на облеклото от 0.5 кло на 0.3 кло 

позволява добавка за приспособимост към 

температурата от порядъка на приблизително 1.7 С. 

Добавките за приспособимост, отразяващи 

различните възможности за приспособяване, се 

сумират и могат да доведат до значително по-висока 

стойност на стайната температура, приемана като 

задоволителна.
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Показатели за топлинен 

комфорт

• IS0 7730 препоръчва ППН да бъде по-малко от 10%. 

Фиг. 8 показва, че за да бъде изпълнено това 

условие, ПССО трябва да бъде между -0.5 и +0 5. 

Понякога обаче може да се изисква по-висок 

топлинен комфорт, например в първокласни хотели, 

а в други случаи може да е достатъчен и по-нисък 

топлинен комфорт, като например в складови 

помещения. 
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Прогнозиран процент на 

неудовлетворените

фиг. 8
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Показатели за топлинен комфорт

• Изследвания с помощта на статистически методи 

показват, че често съществува несъответствие между 

условията на комфорт, прогнозирани чрез посочените 

по-горе лабораторни методи и конвенционални 

нормативи за комфорт, и реакциите, регистрирани на 

практика. В много случаи хората изразяват 

предпочитание към температури, които са по-високи 

от прогнозираните за топло време или по-ниски от 

тези за студено време. Този ефект се проявява по-

отчетливо при по-висока физическа активност. Тъй 

като температурата в помещенията има голямо 

значение за потреблението на енергия и за 

енергийните разходи, е необходимо изясняване на 

факторите, които водят до подобни несъответствия.
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Показатели за топлинен 

комфорт
Асиметрия на температурата на 

излъчване

• Асиметрия на температурата на излъчване е 

налице, когато в помещението от едната 

страна на обитателя температурата на 

излъчване е много по-висока, отколкото от 

другата му страна. За пример може да 

посочим човек, седящ под пряка слънчева 

светлина или близко до студен прозорец в 

една, общо взето топла стая. Ако 

асиметрията е много силна, се наблюдава 

дискомфорт
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Асиметрия на температурата на излъчване

• При свързани със заседяване 

дейности се препоръчва 

асиметрията на температурата 

на излъчване, предизвикана 

през зимата от прозорците или 

от други студени вертикални 

повърхности, да бъде по-малко 

от 10 С  по отношение на малка 

вертикална плоскост, 

разположена на 0.6 м. над 

нивото на пода.
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Топлинен комфорт и 

енергийна 

ефективност

• Разпределение на температурата при 

(а)единично остъкляване и (б)изолирана куха 

стена

вътре Тухлена зидария-
изолация- б cm.

Блокчета - мазилка.

вън

вън вътре

Стъкло
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Климатът в България

• България е разположена  между 41о14’ и 44 о44’ 

северна ширина и 22 о21’-30 и 28 о36’ източна 

дължина в преходната зона между средиземноморски 

и умерено континентален климат - на границата 

между тропичните въздушни маси от юг, полярните 

въздушни маси от север и влажните въздушни маси 

от Атлантическия океан на запад. Влиянието на Черно 

море от изток е слабо и се разпростира само в 

крайбрежната ивица със ширина от около 40 km.Така 

нареченият Исландски минимум определя обилните 

валежи през месеците май и юни, а ветровете на 

Сибирския антицклон, духащи от север-североизток, 

отнасят снежната покривка през зимата и 

предизвикват снегонавяване и заледяване. 

Планинският релеф влияе върху климата, като Рило-

Родопският масив спира влиянието на Егейско море, а 

Старопланинският масив - влиянието на Сибирския 

антицклон. 
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Климатът в България

• Най-ниската температура е измерена в Трънската 

котловина (-38oС). Елементите на климата – температура на 

въздуха, атмосферно налягане, ветрове, влажност на 

въздуха, облачност и валежи, се определят от 

слънцегреенето и от релефа. Техните стойности са 

следните: 

• Слънцегреенето средно в страната е 2400 ч.;

• Атмосферно налягане 1015 хектопаскала (760 mm. 

живачен стълб) средно за страната;

• Местни ветрове – Фьон, Бора, Бризи, Горняк и Долняк: 

• Фьон – поток от топъл и свеж въздух, типичен за 

Софийско, Асеновградско, Петричко и Берковско;

• Бора – хладен и силен вятър, неблагоприятен за 

градоустройството и селското стопанство. Типичен е за 

Сливенска област;

• Бризи – периодично действащи ветрове в крайморските 

ивици – девни: от морето към сушата и нощни: от сушата 

към морето

• Горняк  - местен вятър, духащ главно следобед отгоре 

надолу, при планински терени;Долняк - местен вятър, 

духащ главно сутрин отдолу нагоре , при планински 

терени;
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Климатът в България

• Климатични области

• Територията на България е разделена на 4 природни 

области: Дунавска низина, Стара планина, Тракийска 

низина и Рило-Родопският масив, които формират 5 

климатични области

• Умерено континентален климат, обхващащ Дунавската 

равнина, Предбалкана и високите планини в преходните 

области към Южна България.

• Преходен климат, обхващащ Тракийската низина, 

Тунджанска област, долините на р. Струма и р. Места, 

Кюстендилската котловина, подбалканските полета и 

най-южните части на Стара планина.
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Климатът в България

Климатични области

За нуждите на 

ЗЕЕЕ България 

е разделена на 

9 климатични 

зони
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• Континентално-средиземноморски климат в Източните 

Родопи, Странджа-Сакарската област и най-южните 

части на реките Струма и Места.

• Черноморско климатично влияние – поясът между 

Черно море и линията Провадия – Айтос, ивица с 

ширина от 10 – 50 km. или средно 30-40 km.

• Планинска климатична зона, обхващаща планинските 

масиви на Средна Стара планина, Рила и Пирин с 

височина над 1000 m. [5](Дончо Дончев и Хр. 

Каракашев,Физическа и социално икономическа 

география на НР България, 1997 г.изд. СЛОВО, В. 

Търново):

Климатът в България

Климатични области
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Климатични области

• Тези 5 климатични области са основни и подбрани 

така, че да отговарят на  физико-икономическата 

география на страната. Те могат да бъдат 

доразвити като зони, в зависимост от целите за 

които се използват, както например за нуждите на 

Закона за Енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) те са 9, 

като се отчитат изискванията на Наредбата по чл. 

125, ал.4 от Закона за енергетиката (ЗЕ)  и по-

специално в Наредба № 4/7 “За топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради” на МРРБ, по които 

се изчисляват продължителността на отоплителния 

сезон и денградусите по населени места, съгласно 

картата и табл. 1 и 2 на приложение №2

Детайлизирани са черноморската ивица 

(разделена на две по линията Провадия - нос 

Емине), Дунавската равнина (разделена на две по 

линията, попадаща под прякото влияние на р. Дунав 

?) и Югоизточните Родопи с цел използване  ВЕИ. 

За нуждите на определяне продължителността на 

отоплителните и охладителни сезони например 

може да се използва друг принцип и тези зони да 

се сведат до три 
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• Дневната светлина е важен фактор не само 

да реализираме добри работни условия, но и 

да постигнем висока енергоефективност.  

Прозорците като геометрична форма 

изразяват естетическата идея на архитекта 

за изгледа на устройствата за осигуряване 

на слънчевото греене в сградите и по-

конкретно в помещенията които обитаваме. 

Правилното оразмеряване чрез идейно 

симулиране на термалното поведение и 

достъп на дневно, естествено осветление в 

сградата са необходим инструмент в 

архитектурното проектиране – основата на 

комплексната, енергоефективна стратегия в 

архитектурната практика.
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Светлина

Фиг. 2 Естествена и изкуствена светлина
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Дневна светлина

• Дневната светлина е важен фактор не само да 

реализираме добри работни условия, но и да 

постигнем висока енерго-ефективност.  

Прозорците като геометрична форма изразяват 

естетическата идея на архитекта за изгледа на 

устройствата за осигуряване на слънчевото греене 

в сградите и по-конкретно в помещенията които 

обитаваме. Правилното оразмеряване чрез идейно 

симулиране на термалното поведение и достъп на 

дневно, естествено осветление в сградата са 

необходим инструмент в архитектурното 

проектиране – основата на комплексната, 

енергоефективна стратегия в архитектурната 

практика.

• Въпросът за количеството и качество на 

осветлението е изключително парлив и 

подвеждащ, поради многообхватността на 

факторите, които го определят и субективността на 

човешката оценка. Преди всичко, за да оценим 

качеството на светлината, трябва да познаваме 

нейното естество (фиг.2, фиг.3 и фиг. 4) .
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Фиг. 3 Налична Естествена светлина през годината 

-час/месец [%]
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Ролята на светлината върху 

човешкия организъм

Ролята на светлината независимо от нейното естество (пряка, 

дифузна, отразена, пречупена през стъкло и др.) като здравен фактор 

е добре известна още от миналия век, когато Dawnes и Вlint 

установяват, че късите, особено ултравиолетовите лъчи са един от 

най-мощните бактерицидни фактори. Бактерицидният ефект на 

светлината се получава следствие настъпване на необратима 

коагулация на белтъците в протоплазмата. При облъчване с по-малка 

мощност светлината действа задържащо върху развитието на 

микроорганизмите, променя подвижността на подвижните форми, 

намалява патогенните им свойства. 

Стимулиращото действие на светлинната енергия върху растежа е 

добре известно. Няма функция в човешкия организъм, която да не се 

влияе в една или друга степен от светлинните условия на околната 

среда 
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Фиг. 5 бивалентност на 

естествената светлина - оценка по 

количество и качество
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Ролята на светлината върху 

човешкия организъм

• Използваната от човека светлина се оценява според това, 

как тя изпълнява  определено предназначение (фиг. 5). 

Това определя нейната бивалентност - оценка по 

количествени и качествени показатели. Балансът между 

двете характеристики изразява най-често "доброто 

осветление", оценка, която повечето хора дават 

подсъзнателно, под въздействието на 

психофизеологическото състояние, което тя предизвиква 

у наблюдателя вследствие на удобството (или 

неудобството), удовлетворението (или неудовлетворение) 

от извършване на дейност, за която е необходима (или 

не) светлина.
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Благодаря за вниманието!


