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Improving the efficiency of existing lighting systems
Albert Ashryatov
National Research Mordovia State University, 39, Khmelnitsky Street, Saransk, Mordovia, 430005, Russia
ashryatov@rambler.ru
Abstract - The paper deals with the possibility of increasing the efficiency of lighting installations with luminaires with linear
fluorescent lamps. It proposed a number of ways: the use of ballasts with high energy efficiency index; replacement of fluorescent
lamps in their LED counterparts; replacement of fluorescent lamps to linear LED modules. In the first case it is advisable to use the
digital electronic ballasts with energy efficiency index EEI = A2. Study the possibility of replacing fluorescent lamps with their LED
counterparts showed that the light output from the LED lamp fluorescent analogs increased by 2 or more times. However, it should
be borne in mind that their range is so diverse that in choosing them must take into account their intensity curve. Curve LED
power analog fluorescent lamp light, depending on the lens fixture can change the strength curve lamp light and lead to a
significant change in the level of illumination on the working surface. Study the possibility of replacing a lamp fluorescent lamps to
LED modules showed that the luminous efficiency of the lamp with the LED modules exceeds the light output from the LED lamp
fluorescent counterparts. This assessment showed that this method of improving the energy efficiency of the lighting system is
much cheaper than replacing fluorescent lamps on their LED counterparts.
Keywords – The energy efficiency of the lighting system with fluorescent lamps, LED counterparts fluorescent lamps, LED
modules.

II. WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF
LIGHTING SYSTEMS

I. INTRODUCTION
Currently, about 14% of electricity in Russia is used for
lighting [1]. World lighting consumed an average of 19%,
and in United States - about 22% [2]. In this context, issues
related to energy efficiency and energy saving, have
become central in modern lighting technology [3]. In 14
countries around the world are state energy conservation
program in lighting systems, Green Light, according to
which assisted in the areas of development, allowing to
save electricity [2]. In Russia, unfortunately, there is no
such program.
Disclosure of large potential energy savings possible
through the application of innovative concepts of lighting
and the use of modern energy-efficient light sources and
lighting devices based on them. Their solution is now
engaged in a large number of companies and organizations
working in the field of lighting.
In the world, particularly in countries that are part of the
International Energy Agency (IEA) [4], the main energysaving measures in the field of lighting include [5]:
- the use of compact fluorescent light bulbs;
- installation of electronic ballasts;
- the use of fluorescent lamps T5 straight type;
- the use of LED light sources.
One way of saving, more simple and less costly
discussed in this article - is the use of more energy efficient
light sources in existing luminaires, which are operated in
existing lighting installations. It primarily relates to lighting
systems and industrial office buildings in which lamps are
widely used linear fluorescent lamps.

Energy efficiency luminaires with linear fluorescent
lamps is determined primarily by the energy efficiency
index (EEI) used in these ballasts [6].
Study catalogs of domestic manufacturers of luminaires
with fluorescent lamps shows that market Lighting supplied
as luminaires, complete with electronic ballasts and
luminaires complete with low efficiency electromagnetic
ballasts. In addition, as at present in the domestic lighting
installations continue to be operated luminaires, which use
low-efficiency ballast made in the last century, it is
advisable to produce its replacement by a more energyefficient electronic ballasts [7].
Studies have shown that increasing the energy efficiency of
luminaires with fluorescent lamps and, accordingly, the
lighting system as a whole is advantageously carried out by the
use of electronic ballasts with index EEI = A2 energy
efficiency. In this case, despite the higher cost of digital
ballasts, lighting system will be guaranteed to have the
characteristics inherent in its design, and return, according to
[7], there will be a maximum of 3.5 years.
Currently, LED lighting is developing rapidly. The
rapid development of LED confirms the following
information. In the recent past, the end of 2008, the
luminous efficacy of LEDs leading companies accounted
for 90-100 lm/W, and Osram company's advanced
development at a current of 350 mA power mattered
luminous efficacy of 155 lm/W [8, 9]. There were
construction LEDs, which combined a few crystals of
LEDs, their light output is more than 1000 lumens, but the
luminous efficiency is much lower than that of single-chip
LEDs. In 2010, the company Cree reported overcoming the
barrier efficiency of LEDs 200 lm/W [10] in February 2013
announced the creation of LEDs with luminous efficiency
© 2016 Lighting’2016, Sofia
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276 lm/W [11] and in March 2014 Cree announced the
achievement at the laboratory of light returns 303 lm/W
have LED with color temperature 5150 K at a current of
350 mA. [12] Accordingly, the number of LED modules
manufacturers offer kits for the assembly of LED lights
[13]. Given that the modules use high-performance LED
medium power, with luminous efficiency, reaching up to
160 lm/W, the installation of the modules in the light
instead of FL can improve its energy efficiency. In this
regard, it has been estimated change in luminaire
characteristics LPO46-2×36-004 (hereinafter - the
luminaire) when replacing fluorescent lamps with LED
equivalents (hereinafter - the LED lamp) [14] and LED
modules..
Now, almost all large enterprises-manufacturers of LED
light sources, shall release the LED equivalents fluorescent
lamps (hereinafter - the LED lamp) for a direct replacement
for linear fluorescent lamps. Product range of LED lamps
meets all standard sizes of linear fluorescent lamps in the
tubes T10, T8 and T5 [15].
The advantage of using LED lamps instead of
fluorescent lamps, above all, is a much longer life, absence
in the construction of such harmful substances as mercury
and lead, a high impact resistance. In [14] presented data
showing the efficiency of the lighting system using LED
lamps instead of fluorescent lamps. In [16] are particularly
replacement luminaire fluorescent lamps to LED lamps.
LED equivalents linear fluorescent lamps are available with
a variety of light-emitting diodes [17]. Accordingly, the
LED lamps of different manufacturers are available with
different numbers of LEDs. Accordingly, to replace the
standard linear fluorescent lamps of a certain power, LED
lamps from different manufacturers consume different
power.
Note that when you install LED lamps in the luminaire
with electronic ballast, the latter requires a mandatory
removal. When installing LED lamps in the luminaire with
a electromagnetic ballasts, some manufacturers recommend
to dismantle or short-circuit the electromagnetic ballast
luminaire, the other - to install LED lamps without
removing the electromagnetic ballasts from the luminaire
circuitry [18]. In this connection, it is advisable to know the
effect of electromagnetic ballasts on the working conditions
of LED lamps. Another equally interesting question: "How
will the dual lamp luminaire when installing it the same
type of LED lamps from different manufacturers?" Answers
to these questions allow more intelligently exploit the LED
lamps in luminaires.
To investigate these two factors LED lamps were used
to replace fluorescent lamps of 36 W (Fig. 1):
- production Shenzhen Eco-Lighting Co., Ltd, brand
name lamp - Alumix, model SK-A-B060-131 (4ft) 20W
power supply voltage AS100V ~ 240V, color temperature
of 6000 K [19], the lamp in the circular cross-section;
- production Gielight Co., Ltd, brand name lamp GIELIGHT, «LED TUBE T8 20W 100-240V ac 50 / 60Hz
1200mm Color Pure Made in China» [20], the lamp oval in
cross-section.
When the LED lamp in the mains supply through a
conventional ballast lamp characteristics change (Table 1).
In particular, the increased power consumption of about

a)

b)

Fig. 1. General view of the LED lamps to replace the
fluorescent lamps 36 W: a) - Alumix; b) - GIELIGHT

0.5 watts, respectively, will reduce the impact of light sets
"LED lamp - ballast". A positive aspect of this is the
inclusion of a small increase in power factor correction
circuit, which is associated with a change in current
waveform in an electromagnetic ballast.
Table 1 - Light Technical characteristics of the different LED
lamps with different inclusion
Power
factor

Ripple
Illuminance
ratio

Name

Power

Current

Unit
LED lamp Alumix
LED lamp
Alumix+ballast
LED lamp GIELIGHT
LED lamp GIELIGHT+
ballast

W
20,17

A
0,109

0,838

%
2,7

lux
3,214

20,79

0,104

0,907

6,2

3,159

19,42

0,097

0,91

0,1

3,132

19,95

0,097

0,94

0,1

3,120

Reduced luminance (respectively, the luminous flux)
when the LED lamp in series with the electromagnetic
ballasts - slightly.
The study options for incorporating LED lamps in
luminaire with two lamps shown in Table 2.
Table 2 - Light technical luminaire with LED lamps with
different connecting them to the mains
Name

Power

Current

Unit
2 LED lamp
2 LED lamp + ballast

W
39,53
40,49

A
0,203
0,197

Power
factor
0,886
0,934

Ripple
Illuminance
ratio
%
1,4
3,1

lux
5,824
5,730

A study luminaire (Table 2) show that the increase in
power consumption and reduction in luminous flux when
the LED lamps in the mains supply through a
electromagnetic ballast reduces the luminous efficacy ~
3.5% (Fig. 2). Coefficient of illumination pulsation
generated by the luminaire is defined as the mean value
between the coefficients of pulsation of each LED lamp.
This property must be used when necessary to "lower" the
LED lamp ripple by its installation in dual lamp LED lamp
with another LED lamp, having a low ripple factor value.
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а)

b)
Fig.2. Light luminaire parameters different lamps

Figure 2 shows that the luminous efficiency of
luminaire with LED lamps twice luminous efficacy
luminaire in the standard version, ie with fluorescent lamps
and electromagnetic ballasts, but the luminous flux it emits
less than 7%. At the same time, if the luminaire from the
LED lamps operated without a lens, it is 2.5 times more
luminous efficacy and generates luminous flux by 7% more
than in the standard luminaire.
The study luminaire luminous intensity curve with
different lamps (Fig. 3) showed that when using LED lamps
in the luminaire with diffuser, luminaire luminous intensity
curve approaching to the deep type (Fig. 3, b), which can
lead to a significant reduction in the level of illumination
between the luminaires in a luminaire arrangement
compared with the calculated values. Therefore, these
luminaires with LED lamps it is advisable to operate
without a lens. In this case, the luminaire luminous intensity
curve with LED lamps (Fig. 3, c) is close to the luminaire
luminous intensity curve with fluorescent lamps (Fig. 3, a).
To assess changes in the characteristics of luminaire
LPO46-2×36-004 when replacing fluorescent lamps with
LED modules has been carried out the dismantling of
wiring devices and luminaire ballast. In the center of the
base of luminaire was mounted DC power НИПТ-150300
[21] (Fig. 4), and LL locations were equipped with 4 LED
modules NEO-L-30S5630 [22]. The algorithm for
calculating the LED light device is provided in [23].
Study lighting luminaire parameters with LED modules
has shown that at a supply voltage of 220 V ± 10%, the
lamp consumes 40.8 W at a current scheme of 0.191 A.
When this power factor is 0.97. Luminous flux is 3540 lm,
and the luminous efficiency of luminaire - 86.8 lm/W.

c)

Fig. 3. Luminous intensity curve of luminaire with different
lamps: a) - fluorescent lamps with electromagnetic ballasts;
b) - LED lamps; c) - LED lamps operated without a lens
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Aspects of the power grid modernization of public street lighting using
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In this paper the authors present a comparative analysis from technical lighting (photometrical) point of view of two equipping
solutions of the power grid for public street lighting in a rural locality from Romania. The first solution relates to equipping the
lighting poles with luminaires type PRF-01-Delfin 01 36 W equipped with compact - fluorescent lamp, socket type: TC-L, 36 W
power, 2G11 mount and the adopted modern solution which relates to equipping the lighting poles with LEDs street luminaires
type 19598 GT52 4000/A150/30 W equivalent of point of view of luminous flux of 2900 lm approximately.
We started from the determination by computation (using the method of equal plane angles) of luminous flux emitted by the
street luminaires. Then the illuminance distribution has been analysed at various heights and also the illuminated rectangular
surface for the considered luminaires (Bat Wing so-called dispersion of the cone of light adapted to various heights).
Keywords – compact - fluorescent lamp, illuminance distribution, LEDs street luminaires, public lighting.

equipped with compact – fluorescent lamp socket type: TCL, 36 W power, 2G11 mount and the adopted modern
solution which relates to equipping the lighting poles with
LEDs street luminaires type 19598 GT52 4000/A150/30 W
[4] equivalent of point of view of luminous flux of 2900 lm
approximately.

I. INTRODUCTION
The public lighting is one of the most important
activities of the local administration of Romania because it
meets one of the most legitimate desires of residents. The
legislator considered very important this requirement and
warned the local authorities to implement a quality lighting,
according to [1].
Currently it appeared the objective necessity of the
public street lighting modernization from most of rural
localities in Romania. This necessity is given to the needs
of population living in rural areas and of the safe running of
motor vehicles at night on the the main thoroughfare and
the streets in such a rural locality.
The works of efficiency and modernization of public
lighting electric grid (electric grid, points of ignition and
luminaires) consist of a set of works by replacing of
existing light sources with high performance light sources
and monitoring of the electric energy consumption through
a performant management system designed for this
purpose.
From the analysis and measurements in the field,
combined with the need for nighttimes lighting of spaces,
streets and intersections thereof, was imposed the use and
the mounting of LED light sources [2], much more efficient
than the existing ones (e. g. 36 W, 65 W energy saving
lamps, 70 W, 150 W sodium vapours lamps, etc.).

Table1. Comparison of technical characteristics of the analyzed
luminaires
Luminaire type
PRF-01-Delfin 01 36 W
Technical
equipped with compact - LEDs street luminaire
characteristics
fluorescent lamp, socket
type 19598 GT52
4000/A150/30 W
type: TC-L, 36 W power,
2G11 mount.
Technical data (general information)
Rated voltage,
230
90-305
Uca [V]
Rated frequency,
50
f [Hz]
Power factor,
≥ 0,90
cosφ
Rated power
36
30
(consumed), P [W]
Insulation class,
I
(Class of protection
against electric shock)
Degree of protection
IP 65
Weight, [kg]
2.40
Dimensions
650 x
292±1 x
(L x l x h),
200 x
423±1 x
[mm x mm x mm]
155
98±1
Photometrical data (lighting)
2900
Luminous flux,
Distribution curve of
2970
Φc [lm]
luminous intensity
[cd/1000lm]
Colour temperature,
4000
4000
Tc [K]
neutral white
Colour rendering index,
≥ 70
(CRI),

II. DISTRIBUTION OF LIGHT EMITTED BY THE
ANALYZED LUMINAIRES
A. Technical characteristics of analyzed luminaires
In Table1 are presented comparatively the technical
characteristics of the two solutions of equipping of the
street public lighting grid from a rural locality of Romania.
The existing solution consists in equipping of the lighting
poles with luminaries type PRF-01-Delfin 01 36W [3]
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Ra [%]

Optics / material

Operating temperature
(ambient), [0C]
Lens angle,
(distribution), [0]
Lifetime, [h]
Impact resistance
Producer

Application

Φ i – the luminous flux emitted within the limits of a
solid angle ω i bounded by the planes angles α i and α i +1 ;
I α i − the average luminous intensity in that area

- polycarbonate
transparent disperser, to
UV radiation resistant
- The reflector can be in
gloss white painted steel
sheet.

corresponding to the angle

α im =

150
8000
IK07

50000

S.C. ELBA S.A.
Timișoara, Romania
Street lighting: alleys,
sidewalks, parks,
pedestrian areas, rural
roads, secondary roads.

GREENTEK
Starkly Series

α i + α i +1

(3)
2
Taking into account that the luminous intensity must be
corrected given the real luminous flux of lamps, it starts
from the definition relation of the luminous intensity:
dΦ
(4)
Iα =
dω
So the corrected luminous intensity results:
Φ
Φl
1000
⇒ I α = I α 1000
dω = l =
(5)
1000
Iα
I α 1000
where:
Iα1000 = 210 cd is the average value of the luminous
intensity read from Fig. 1 or Tabelul 2 for α = 00. The
values of the zonal luminous flux obtained by computation
were centralised in Table2.

-20˚C...+ 35˚C

Street lighting

B. Computation of the illuminance distribution at
different heights and of the rectangular surface
illuminated by the luminaries
We started from the determination by computation
(using the method of equal plane angles) of luminous flux
emitted by the street luminaries [5]. For this reason the
polar photometrical curves are necessary – the distribution
of polar luminous intensity in different planes.
So in Fig. 1 and Table2 are shown the distribution
curves of the luminous intensity [cd/1000 lm] in the two
planes - longitudinal and transversal - for PRF-01 Delfin-01
equipped with 1000 lm conventional lamp.

Table2. Distribution curves of the luminous intensity in the two
planes C0-180 and C90-270 and the zonal luminous flux
computed for PRF-01 Delfin-01

α

For 1000 lm

[ 0C]
0

0-180
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

with reflector in gloss white painted steel sheet

210
213.75
217.50
217.50
221.25
213.75
213.75
202.50
202.50
180
161.25
127.50
75

Luminous intensity
I [cd]
90-2700
Average
value
210
210
202.50
208.125
198.75
208.125
198.75
208.125
191.25
206.250
180
196.875
176.25
195
161.25
181.875
146.25
174.375
127.50
153.750
105
133.125
93.75
110.625
67.50
71.250

Zonal
luminous
flux
[lm]
19.802
59.028
91.042
114.252
118.998
99.232

The illuminance in the P point of a certain surface given
by a light point source is computed with the formula:
I ⋅ cos θ
I
(6)
EP = θ 2
= 2
r
H
this one representing the surface illuminance (e. g. of a
selenium photoelectrical measuring cell) at the maximum
value of the luminous intensity (θ = 0).

Fig.1. Distribution curves of the luminous intensity [cd/1000 lm]
for PRF-01 Delfin-01

In the case of the unsymmetrical sources of light, the
computation of the luminous flux can be done
approximately, using the method of equal plane angles, by
introducing in the formulas (2), (3), the average luminous
intensity to α = const. in different planes for which are
known the photometrical curves (at different angles in
equatorial plane).
I αi 0 −1800 + I αi 90− 2700
I αi med =
(1)
2
(2)
Φ i = 1,095I αi ⋅ sin α im
where:

In order to computation the illuminated surface value it
starts from the definition relation of the illuminance, in
which it is known so the illuminance value and the
luminous flux value emitted by the luminaire:
Φ
Φ
(7)
E med = ⇒ A =
A
E med
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Fig.2. Catalogue photometrical data – LEDs street luminaire 19598 GT52 4000/A150/30W.
1200

2m

152.25 lx
6.928 x 2.749 m
4m
38.063 lx
13.856 x 5.499 m
6m
16.917 lx
20.785 x 8.248 m
8m
P

9.516 lx
27.713 x 10.997 m

L

Height

Illuminance

Illuminated surface

Fig.3. Illuminance distribution at different heights and the illuminated rectangular surface for PRF-01 Delfin-01.

Then the dimensions - the length L and the width l – of
the illuminated surface have been determined by using the
following computation relations:
(8)
L = 2 ⋅ H ⋅ tg 60 0
A
l=
(9)
L
In Fig. 2 are shown the catalogue photometrical data for
LEDs street luminaires which represent the adopted modern
solution.
By applying the computation algorithm described above
has been obtained the light distribution emitted by PRF-01
Delfin-01, shown in Fig. 3. For this purpose, the
computation programmes own conception developed in the
Mathcad programming environment have been realised.
Taking into account that in the design of the exterior
lighting installations the method point by point is used, it
has been considered an opportunity the approach by the
authors of the computation of the direct illuminances
produced by the analyzed light sources. For this purpose
were used the computation relations of the illuminance
being function of the luminous intensity, depending on the
height angle θ and the azimuth angle φ, adapted according
to the representations from Fig. 3:

9.515625

I (θ , ϕ ) ⋅ h
(H 2 + l 2 )3 / 2

10

E P H / E P V [lx]

9
8
7
E_P_H8( l )
E_P_V8( l )

6
5
4
3
2
1

0
0 1.5
0

- in horizontal plane:

E PH =

I (θ , ϕ ) ⋅ l

(9)
(H 2 + l 2 ) 3 / 2
Taking into account that in the street public lighting grid
are used lighting poles type ELPRECO, H = 10 m (from
which are buried 1.5 m – 2 m) therefore above ground level
remains the height H ~ 8 m, by applying the computation
relations (8) and (9) the graphical representations from Fig.
4 were obtained.
E PV =

3 4.5

6

7.5 9 10.5 12 13.5 15

l
L/2 [m]
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Fig.4. Illuminances distribution for PRF-01 Delfin-01 in the
horizontal plane (red) and in the vertical plane (blue).

(8)

Bat Wing so-called dispersion of the cone of light can
be adapted to various heights, the illuminance of a
rectangular surface being the rational one [6].

- in vertical plane:
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Nicolae Digă, Leonardo-Geo Mănescu, and Silvia-Maria Digă: Aspects of the power grid modernization of
public street lighting using LEDs street luminaires
According to Fig. 2 and Fig. 3 can be analysed
comparatively the illuminance distribution at different
heights and the rectangular surfaces illuminated for the two
luminaires taken into account.
In Fig. 5 is presented comparatively the illuminance
distribution depending on the installing height of the
luminaire in the cases of the two analyzed solutions. Thus it
is found that for the mounting height H = 8 m, the
illuminance value obtained for the utilization of the LEDs
street luminaire is with 8.151 % lower than the illuminance
value obtained for the utilization of the PRF-01 Delfin-01
luminaire equipped with compact – fluorescent lamp.
152.25

done based on an ample documentary material provided by
this company, on its technical projects carried out on
efficiency and modernization of public lighting electric grid
for the various local public communal authorities from the
Oltenia area.
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Fig.5. Illuminance distribution depending on the vertical
dimensions of mounting for PRF-01 Delfin-01 (red) and LEDs
street luminaire 19598 GT52 4000/A150/30W (blue).

III. CONCLUSION
From this compared study result the indisputable
advantages of the equipping modern solution of the lighting
poles with LEDs street luminaires type 19598 GT52
4000/A150/30W towards the existing solution which
consists in the use of luminaires type PRF-01-Delfin 01
36W equipped with compact – fluorescent lamp. Thus the
modern solution realises some superior performances
comparatively with the existing one, as follows:
- a luminous efficacy greater with 22.9 %;
- an energy hourly consumption lower with 16.66 %;
- a lifetime of 6.25 times higher.
But at the same time a pertinent analysis as regards the
illuminance distribution depending on the mounting vertical
dimensions reveals that the illuminance values obtained in
the case of the modern solution are inferior compared to the
ones obtained in the case of the existing solution, this
difference being more reduced as the mounting height
increases.
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Investigations in Colour Discrimination and new Colour-MatchingFunctions in Ilmenau
Cornelia Vandahl1, Karin Bieske1, Guido Kramer1, Saskia Polster1, Christoph Schierz1
1

I TU Ilmenau, Dep. of Lighting Engineering, PF 100565, D-98684 Ilmenau, cornelia.vandahl@tu-ilmenau.de

Here are two studies presented.
1 - For white LEDswith a light generating principle of semiconductor and converter, physiological and psychological
chromaticity thresholds were found as a function of correlated colour temperature (CCT) and gradient of chromaticity change.
Therefore three CCTs of 2700 K, 4000 K, 6500 K and three common used lamp-designs were investigated.
2 - By means of side-by-side colour matching experiments, a database of visually matching spectra was established. Based on
this database and on the cone fundamentals of the CIE recommendation CIE170-1:2006, new Colour-matching-functions were
developed. With these Colour-matching-functions the colour appearance of LED-spectra can be assessed correctly.
Keywords – LED binning; chromaticity difference threshold; colour discrimination; chromatic adaptation, colour perception,
Colour-matching-functions.

I.

between both areas had to be evaluated by the subjects. The
coordinates of the investigated reference chromaticities
were located on selected center points as per the ANSI
binning standard [3], with correlated colour temperatures
(CCT) of 2700 and 4000 K on the Planckian locus as well
as 6500 K at chromaticity coordinates of the CIE standard
illuminant D65. To assure explicit adaptation conditions a
homogeneously lit surrounding in the observer’s field of
vision has been generated by means of a hemisphere
illumination around the test symbol. Chromaticity
coordinates of the surrounding colour matched those of the
reference colour. The test symbol luminance was always
adjusted to 800 cd/m2.

INTRODUCTION STUDY 1 [1]

Due to technology-related chromaticity spreads of solidstate lighting, light emitting diodes (LEDs) are sorted into
chromaticity bins after production. Each bin is specified by
a chromaticity centre point and achromaticity tolerance.
The chromaticity tolerances of common methods of bins
still base on the results of MACADAM from the 1940s. An
example therefore is the binning method of the
AMERICAN NATIONAL STANDARD LIGHTING
GROUP [3]. Since the 1940s there are a number of
scientific findings, which contest the applicability of
MACADAM’s results to LED-applications. With regards to
the design of an innovative method of bins for white LEDs
with a light generating principle of semiconductor and
converter, physiological and psychological chromaticity
thresholds were found as a function of correlated colour
temperature (CCT) and gradient of chromaticity change.
Therefore three CCTs of 2700 K, 4000 K, 6500 K and three
common used lamp-designs were investigated. The
thresholds were determined empirically with the highest
possible accuracy. Therefore a high-precision luminous
colour simulator was built which allows the performance of
colour differences within a defined surround. The LEDapplication has been considered as a static self-luminous.
II.

METHOD STUDY 1

Figure 1 shows the schematic experimental set-up. The
observer sat at the center of a hemisphere and looked at a
test symbol controlled by a light colour simulator. The
distance between observer and test symbol was 750 mm.
Observation took place in binocular vision. The head of the
subject was affixed by means of a chin rest.
The circular test symbol with an angular size of 10° was
divided into two semicircular areas, the lower one
presenting a predefined reference colour, the upper one an
alternating test colour (fig. 2). The colour difference

Fig.1. Schematic representation of the experimental set-up. A
light colour simulator back-lights a test symbol, which is
evaluated by a subject.

This glare-free luminance was just acceptable for the
subjects. Surrounding luminance was always 200 cd/m2.
For the investigation three test symbols were used (Fig. 2).
The test symbol was backlit by means of a light colour
© 2016 Lighting’2016, Sofia
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simulator operated by fluorescent coated LEDs emitting
wide-band spectra. The reference and the test colours had
virtually identical spectral distributions. The slight colour
shifts of the test field required for the experiments could be
set by additional coloured LEDs.

III.

RESULTS STUDY 1

Fig. 4 shows the parameters of the colour discrimination
ellipses for different chromaticities as box plots gained test
symbol 1. The length of the semiminor axis b comes to
about 63% of the semimajor axis length a. Neither semiaxis
of the ellipse shows any noticeable trend in dependence of
the investigated chromaticities with different correlated
colour temperatures. However, the orientation of the ellipse
shows a clear trend in dependence to the investigated
chromaticities with different correlated colour temperatures
(Fig. 4 right). The median of the ellipse orientations is 19.6°
for the chromaticity with CCT 2700 K, 55.2° with CCT
4000 K and 82.0° with CCT6500 K.

Fig.2. Test symbols used. (Colour differences are exaggerated
for better perceptibility) Test symbol 1: “sharp”, test symbol 2:
“separated”, test symbol 3: “soft”

For determining colour discrimination thresholds (JND)
with the constant stimulus method, the subjects were asked
to adapt to the respective illuminant for 60 s at the
beginning of the test. There after randomized test colours
were offered to the subjects where they had to answer the
question: “Are the reference colour and the test colour the
same?” by choosing either “equal” of “unequal” (Fig. 3).

Fig.4. Notched box plots of the semiaxis a and b as well as the
ellipse orientation h subject to the colour temperatures of the
investigated chromaticities in the CIE (u’, v’) 1976 chromaticity
diagram.

Fig. 5 shows the chromaticity discrimination thresholds
(test symbol 1) gained in this study in comparison to the
results by MacAdam. For better perceptibility all ellipse
have been stretched by the factor 7.
At the chromaticity with CCT 6500 K one can see a
good conformance between MacAdam and the results of
this study. The ellipses are very similar in terms of their
size, shape, and in their orientation. However, with regard
to different chromaticities with correlated colour
temperatures of 4000 and 2700 K the ellipses are almost
perpendicular to those of MacAdam. This means that the
results demonstrate a larger sensitivity for chromaticity
differences toward shades of green and purple than the use
of MacAdam’s ellipse would imply.
The empirically determined thresholds were extended to
other adaptation conditions by using transformations of the
higher colour metric (VON KRIES). With these results
there’s a comparison to the results of MACADAM and a
discussion about the adaptation. Finally the draft of an
innovative method of bins is presented.

Fig.3. Response behavior of a subject. The “empty” circles
indicate the response “unequal,” those with the “+” indicate
“equal.” In addition, similar to MacAdam’s ellipses, the ellipse
shows the 61% probability of not being able to detect the
respective colour difference. The reference colour is located at the
intersection of the ellipse axis.

The age of the 22 subjects ranged from 22 to 48 years
(average: 28.4 years). 14 subjects were male and 8 female,
9 of them used corrective lenses.
The form of the threshold curve (JND) is assumed to be
an ellipse - just like MacAdam’s ellipse - with the
coordinates of the respective reference chromaticity at the
center. The threshold ellipses were determined as per Rich
[4].
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spectrum composed of eight LEDs. Both test fields were
adjusted to have the same luminance level of 132 cd/m2.
Surrounding luminance was 70 cd/m2 and was adapted to
have the same colour temperature as the test stimuli.

Fig.6. The test setup with horizontally divided test field
Fig.5. Four MacAdam ellipses (gray), Planckian locus (black
dotted), ANSI binning standard (black solid) and transformed
ellipses from this study (test symbol 1). The continuous lines in
colour show the resulting ellipses with the corresponding CCTs
represented by Judd’s isotemperature lines (dash-dotted). The
ellipses (dotted coloured lines) are the result of a von Kries
transformation at adaptation conditions as per Mac-Adam. For
better perceptibility all ellipses are 7-times enlarged.

IV.

Figure 4 shows photographs of the test setup and the
horizontally divided test field. At the start both the
spectrum in reference field and test field were adjusted for
the resulting spectral power distributions to have the same
colour coordinates in the CIE1931 colour system. Then, the
test persons changed the colour in the test field to match the
same perceived colour in both fields. All experiments were
performed in a 2°, 5° and 10° observer field size (Fig. 6).
Based on this database all existing colour-matchingfunctions were tested for their ability to map visually
matched spectra to the same colour coordinates. The colour
difference between visually matched spectra being called
matching error. For the test of a certain set of colourmatching-functions the results of the corresponding
observer field size were used.

INTRODUCTION STUDY 2 [4]

The implementation of LEDs as standard illuminants for
lighting applications entails new demands on the
characterization of light sources. Firstly, the spectral power
distributions of LEDs reveal deficiencies in the Colourmatching-functions of the CIE standard observer from 1931
and 1964. Secondly, with LEDs the number of light sources
used to form a lighting system is strongly increased.
Therefore the exact characterization of every single light
source becomes very important in order to ensure the
correct control of the lighting units. This thesis investigates
the abilities of existing colour-matching-functions of the
CIE to model human colour perception when LED spectra
are concerned. The results show large colour differences
between visually matched spectra when CIE standard
observers are used for the calculation of colour coordinates.
By means of side-by-side colour matching experiments, a
database of visually matching spectra was established.
Based on this database and on the cone fundamentals of the
CIE recommendation CIE170-1:2006 [7], new Colourmatching-functions (2006-TUIL-2 °/10°) were developed.
V.

VI.

RESULTS STUDY 2

Fig. 7 shows the matching errors by using colourmatching-functions CIE1991 and CIE2006-2°. Fig. 8 shows
the matching errors by using colour-matching-functions
CIE1964 and CIE2006-10°.
Fig. 6 and 7 show that the matching error is higher then
the noticeable colour difference. Therefore new Colourmatching-functions were developed. They derived from the
cone fundamentals from CIE170-1:2006 [7] and where
adjusted by shifting the blue cone fundamental 3 nm to
shorter wavelengths and then deriving colour-matchingfunctions from those cone fundamentals.
These colour-matching-functions are referred as 2006TUIL-2° and 2006-TUIL-10°. The colour differences
between reference and test light source were reduced to be
either not noticeable at all or just noticeable with the use of
the 2006-TUIL colour-matching-functions (fig. 7 and 8).
The new functions are shown in fig. 9. The examined
field size effect has been restricted to observer field sizes
between a 2° observer field and a 10° observer field. The
restriction to a 2° observer field is due to the fact that the 2°
colour-matching-functions are most common in use. The
limitation on a 10° observer field is due to the maximum
field size of the given set of cone fundamentals by the

METHOD STUDY 2

In the study the visual appearance of many different
LED light sources were investigated. Firstly, a database of
visually matching spectra was established. 20 subjects
completed side-by-side colour matching experiments with
seven different reference and test light sources at three
different colour temperatures (3500 K, 5000 K, 6500 K).
The spectral power distributions ranged from RGBWspectra to RGB-spectra as well as a completely filled mix
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In order to validate the improvement of the new colourmatching-functions
2006-TUIL
colour
difference
evaluations were performed. 20 subjects evaluated the
colour differences between nine different reference and test
light sources at eight different colour coordinates. The test
spectra were adjusted to have the same colour coordinates
as the reference light according to the different sets of
colour-matching-functions. It was proven that by the use of
the new colour-matching-functions the perceived colour
differences were reduced significantly.
These results could also be observed with data of former
investigations at the Ilmenau University of Technology.
Moreover the colour differences between reference and test
light source were reduced to be either not noticeable at all
or just noticeable with the use of the 2006-TUIL colourmatching-functions.

CIE170-1:2006 [7]. By use of the new colour-matchingfunctions the colour matsching error is reduced
significantly, see fig. 7 und 8.
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Fig.6. Colour matching error by using colour-matchingfunctions CIE1931, CIE2006-2° and 2006-TUIL-2°. The red line
represents the noticeable colour difference.
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Error estimates for the calculation of correlated colour temperature
Prytkov Sergey
National Research Mordovia State University, Saransk, Russia
This paper describes errors in determining correlated colour temperature (CCT) by different methods. We propose the test to
evaluate the error. The main idea of the test is to use, when calculating CCT, chromaticities of the isotemperature lines. We can
therefore compute the absolute error as difference between CCT calculated by certain method and CCT of isotemperature line. In
this paper we discuss the following calculation CCT methods: Robertson, McCamy, Yoshi Ohno and Hernandez-Andres's
method. Also in the paper compares the "classic" version of Robertson's method, using the 31 isotemperature lines, and versions
with plenty of lines. It has been shown that a decrease in the step between lines decreases error.
Keywords – Chromaticity coordinates, correlated colour temperature, errors in determining CCT, isotemperature lines,
Planckian locus.

can not be used if the distance between the chromaticity of
the test source and the line of the black body more than
ΔC = [(u't- u'p)2 + 4/9(v't- v'p)]1/2 = 5∙10-2 ,
where (u't, v't) and (u'p, v'p) – chromaticity coordinates of
the test source and the Planckian radiator respectively on a
diagram CIE 1974 diagram. Isotemperature line is a line,
all the points which correspond to the same CCT.
Therefore, if we know the temperature, which corresponds
to an isotemperature line, we can calculate CCT for
chromacity on this line and then find the error (absolute or
relative) method at a given point. It should also be said that,
according on the determination of CCT, error should not be
defined in only a single point, but in a band extending
along the line of the Planckian radiator (Fig. 1)

I. INTRODUCTION
The first methods of calculation CCT appeared in the
late 1960s XX century. Over the next 50 years it was
invited to a lot of CCT calculation methods [1-3]. Of
course, the authors of the methods pointed error, but not
always pointed evaluation way. In [2], presented an
analytical method for calculating the CCT and are given
absolute error of different methods of calculation CCT, but
is not presented evaluation way. Therefore, we want to
propose
common way to evaluate error of different
methods.

II. ALGORITHM
Algorithm for calculating the error is shown below:
- In the first stage is formed the table which stores
cromaticities u, v of isotemperature lines. This uses the
𝑢𝑙 = 𝑢0 ±

𝑙𝑣 ′
√𝑢′ 2 +𝑣 ′2

; 𝑣𝑙 = 𝑣0 ±

𝑙𝑢′
√𝑢′2 +𝑣 ′2

,

(1)

expression (1):
where u'= du/dt, v' = dv/dt; u0, v0 – chromaticities of the
Planckian radiator; l – distance between the Planckian
locus and the parallel curve. Note that in order to find u'
and v' we used numerical differentiation;
- In the second stage is formed the table with the results
of calculation CCT for chromaticities from the first table;
- In the third stage is formed is the table with the results
of calculation absolute error.
Thus, the essence of the method consists in that when
calculating CCT, we use as input data chromaticities u, v of
isotemperature lines and then find the absolute error as the
difference between the calculated CCT and the temperature
of the isotemperature line. Figure 2 illustrates the algorithm
described above.

Fig.1. CIE 1960 diagram with Planckian locus and
isotemperature lines

But before proceeding to the description of the test, we
recall that, according to [4] CCT it is temperature of the
Planckian radiator having the chromaticity nearest the
chromaticity associated with the given spectral distribution
on a diagram CIE 1960. We note that, the concept of CCT
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From the graph (Fig. 3) shows that the error increases
with increasing temperature.
McCamy's method was proposed in 1992 [6]. To
calculate the CCT author offered use a third-order
polynomial. The polynomial has been obtained on the
assumption that all the isotemperature lines intersect at a
certain point on the diagram CIE 1931.
Our test show that errors of this method (Fig. 4), is
considerably more than errors of the Robertson's mehod.
The maximum error in the range 1700-10000 K reaches
285.4 K.

Fig.2. Algorithm for calculating the error

III. ERROR OF CCT CALCULATION METHODS
Robertson's method for calculating the CCT was
proposed in 1968. He found a wide practical application
and still has not lost relevance.
The original method is based on the table in which
describes the properties of the 31 isotemperature lines
(from 10 MK-1 to 660 MK-1 in increments of 10 MK-1).
Additionally, we calculated new tables for step 5 MK-1,
2.5 MK-1 and 1 MK-1 between the isotemperature lines
[10]. Error of Robertson's method for different step are
shown in table 1. Analysing this table, we can be
concluded, that the smaller the pitch between
isotemperature lines, the smaller the error for the
Robertson's method.

Fig.4. Errors in CCT (K) of McCamy's method in the range
1700 — 10000 К

Hernandez-Andres's method was proposed in 1999 [2].
It is also present an analytical solution. Errors of this
method showed on fig. 5. This solution is also significantly
inferior in accuracy of the Robertson's method. The
maximum error in the range 1700-10000 K reaches 429.4
K.
In 2013 Yoshi Ohno proposed three methods for
calculating CCT: method of triangles, parabolas method
and combined method [1]. They are all based on the same

Table1. Errors of Robertson's method

Figure 3 illustrates the distribution of the absolute error in
the range of 1667 K - 10000 K for the table proposed by G.
Wyszecki (10 MK-1) [5].

Errors in CCT (K)
10 МК

-1

12,4

5 МК
0,6

-1

2,5 МК-1

1 МК-1

0,16

0,025

calculation table.

Fig.3. Errors in CCT (K) of Robertson's method (with table of G.
Wyszecki

Fig. 5. Errors in CCT (K) of Hernandez-Andres 's method in
the range 1700 — 10000 К
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Table 3 shows the absolute error of calculation CCT for
methods Yoshi Ohno. Figures 6-8 are presented absolute
error distribution graphs for appropriate methods of
calculation CCT.

III. CONCLUSIONI
As a result of the work performed is established:
- The error of Robertson’s method increases with
increasing temperature and that the smaller the step
between isotemperature lines, the smaller the error;
- For triangular solution Yoshi Ohno in the range 1667
K -10000 K an absolute error does not exceed 19.1 K,
parabolas solution in the same range is more accurate and
absolute error does not exceed 8.5 K. The combined
method has the highest precision. In the range 1667 K 10000 K absolute error is 0.9;
- Errors for McCamy's method in the range 1700 K 10000 K can grow up to 250 K;
- Errors for Hernandez-Andres 's method in the range
1700 K - 10000 K can reached to 429.4 K. As is the case
with the previous method, error is strongly dependent on
the location in a strip that runs along the line of the black
body;
- We recommend combined method Yoshi Ohno as
the most appropriate method for calculating CCT in terms
of accuracy..

Table 3. Errors of Y. Ohno's methods
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За оценката на заслепяването при светодиодното осветление
Венко Войводов, Ганчо Ганчев, Владимир Василев
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Резюме: След появата на светодиодите в осветителната практика отново започнаха интезивни изследвания за
оценка и ограничаване на заслепяването. В настоящия доклад се предлага нов метод за оценка на яркостта за
избягване на заслепяването при вътрешно и улично осветление с използване на интензитета от
светлоразпределителната крива и се предлага метод за ограничаване на заслепяването с използване
качествата на поляризираната светлина.
Abstract : Since the advent of LEDs in lighting practice again began intensive studies to assess and limit Dazzle in
LED LIGHTING.In jhis report proposes a new method for evaluating glare in interior and street lighting using the
intensity of the light distribution curve and a method for limiting glare using the properties of polarized light.

спектъра на излъчване на източника на
светлина, може да доведе до въникването на
неприятни усещания.Това, както е известно, се
нарича „зрителен дискомфорт“. В класификация
на явлението дискомфорт на сесията през 1935
г.,се казва, че „това е усещането за неудобство и
напрежение“. През 1978 МКО предлага при
изчислението на яркостната адаптация да се
включи не само отразената съставляваща, но и
прекият поток от осветителите, които се
намират също в полезрението на наблюдателя и
дават допълнително влияние в яркостната
адаптация. За целта се използва емпиричната
формула на ЕЙНХОРН, КОЯТО Е ПОЛУЧЕНА
ОТ ОБОБЩАВАНЕТО НА емпиричните
формули на Хопкинсън, Гут и Зьолнер:

1. Въведение
Въз основа на резултатите от проведени
изследвания, на IХ сесия на МКО през 1935 г.
беше препоръчан метод за количествена оценка
на заслепяващото действие, основано на
отчитането на еквивалентната воалираща
яркост. Този метод, който е предложен от L.
Holiday, е основан на съпоставянето на праговия
контраст на тест-обекта при заслепяващото
действие на изследвания източник на блясък с
контраста на тест-обекта, изменящ се за сметка
на „налагането „ на воалиращата яркост
(воалиращата пелена), която е равномерно
разпределена на фона и върху обекта за
наблюдение. Резултатите от много изследвания
показват,
че
неудовлетворителното
разпределение на яркостта в осветеното
пространство, както и неудачния избор на

Lадапт = Епр + Еотр/π (1+Епр/500)
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Оттогава много автори работят по темата:

да се направи, да се ограничи яркостта до
някакви граници или пък да се ограничи
интензитетът на осветителя в интересуващата
ни посока α. Примерно, габаритната яркост да
не надвишава 5000 cd/m2 или 3500 cd/m2.

Фери и Ренд, Гут и Лекиш, (индекса –
позиционния фактор на Гут); Арндт и Бодман и
Мук, подобно уравнение, но с друг степенен
показател;Вермюлен и дьо Бур предлагат
формула, която е близка да тази на Арндт.
Изследванията на Я.Нетушил за оценката на
дискомфорта от единични и съвъкупност от
много заслепяващи източници , проведени в
Чехия служат за оценката на заслепяването в
страната. В Русия (СССР) детайлни изследвания
прави
Епанешников
със
своя
група
изследователи и ученици от МЭИ. Има формула
на МЭИ

От стотиците измервания,за определяне на
условията на заслепяване, са определени
достатъчно дданни за различнитте параметри,
оказващи
съществено
влияние
върху
възниккването на дискомфортен блясък: яркост
на източника, яркост на фона, големината на
площта на излъчване на източника, ъгълът
заключаващ се между хоризонталната линия,
съединяваща окото на наблюдателя с източника
на дискомфортен блясък и т.н. При тези данни,
след като се определи яркостта по горните
формули, се определя, чрез сравнение с
препоръчаните гранични стойности, дали ще
възникне заслепяване или не!

2.Състояние на проблема
Въпросът със заслепяването придоби отново
актуалност, поради широкото навлизане на
LED-осветлението и несъответствието на
старите формули със заслепяващото действие на
светодиодите
като
характерни
точкови
източници на светлина. На базата на наши и
чужди изследвание се предлага методика за
оценка и се предлагат няколко метода за
предпазване и ограничаването на зеслепяването
при улично осветление, офисното осветление,
промишлено осветление и пр.

Заслепяването се осъществява, когато голям
интензитет от светлинния поток, излъчен от
източника (в случая LED), който има стойности
от 200 кандели и нагоре и той попадне в окото
на наблюдателя.....
Защита от заслепяване
Защитата срещу заслепяването може да се
осъществи по два или три начина:

През последните примерно 5 години има над
50 публикации от различни

1. Чрез предварително насочване на
интензитета с най-голяма стойност в посока,
която изключва попадането на светлинния
поток с голям интензитет в окото на
наблюдателя –примерна под ъгъл по-голям от
60о спрямо хоризонта.

3.Изложение
Предлагаме следния метод на оценка на
условията на заслепяване:
ОТ СВЕТЛОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА крива
на интересуващия ни осветител се определя найголемия интензитет. От известната формула

2. Чрез осигуряване на растър на
разсейвателя, който ограничава чрез задържане
(ограничаване) на светлинния поток, ако той е с
интензитет над 200

Lα =dIα/dS cosα
се определя яркостта на светещия повърхностен
елемент dS в посоката α. Но тъй като

3
Чрез използването на еднопосочно
пропускащи разсейватели, които пропускат
целия светлинен поток към посоката на
работните места, но в обратна посока, т.е. от
окото на наблюдателя към осветителя се
ограничава светлинния поток до стойности,
които зададем –примерно до 200 кандели.

dIα= dϕα/dΩ , то
Lα = dФα/dΩdScosα ,
т.е. яркостта представлява пространствената
плътност на светлинния поток, отнесена към
площта на проекцията на светещата повърхност
в равнина, перпендикулярна на зададената
посока.

4. Като
се
въведе
предварително
ограничаване чрез разсейвателя на светлинния
поток, излъчен от източника, до окото на
наблюдателя с дифузно разсейващ разсейвател.

Тъй като усещането за ЗАСЛЕПЯВАНЕ е
субективно, то можем да оценим при какъв
интензитет насочен под даден ъгъл може да се
очаква заслепяване и единственото, което може

5. Използване на светлоразпределение
„Директно“-„индиректно“.
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6. Използване на поляризацията на
светлина в посоката, в която има опасност от
заслепяване.

Този метод за осветяване е класически. Няма
по-добър начин за осметяване на офиси ,
особено, когато са наситени с компютри. Няма
сенки, няма заслепяване, светлината се стеле
равномерно навсякъде.

По-вече от 100 години Осветителната
техника се развива на базата на Геометричната
оптика. Явленията, дължащи се на вълновият
характер на светлината се подценяват в тази
област, а могат да допринесат изключително за
благоденствието на човечеството. Е, надявам се
от днес това да се промени.....

Причината, поради която някои вещества
завъртат равнината на поляризацията е наличие
на асиметрия в техните молекули. Тази
асиметрия съществува в природата в два
огледално противоположни варианта, наречени
оптични изомери или енантиоморфи, въртящи
равнината на трептене съответно надясно дясновъртящи (D-изомери), или наляво лявовъртящи (L-изомери). Тези посоки се
определят, когато наблюдателя гледа срещу
изходния
светлинен
сноп,
напускащ
анализатора на поляриметъра

Почти пълна поляризация на естествената
светлина се наблюдава при преминаването й
през кристали от калцит, турмалин, хининов
хидросулфат и др. От хининовия хидросулфат
се изработват т. нар. поляроиди, чрез нанасяне
на тънки слоеве от него върху целулоидни
подложки. Като поляризиращи елементи в
различни оптични прибори (поляриметри,
рефрактометри и др.) се използва т. нар. призма
на Никол (следващата фигура).

Фиг.1 Призма на Никол
С какво поляризацията може да допринесе за
осветителната техника? Като оставим редица
докладвани лечебни свойства на поляризованата
светлина ние проведохме няколко измервания
на тази светлина, за която не намерихме данни в
достъпната ни литература. Това е измерване на
яркостта, осветеността на дадена повърхност и
определяне на интензитета на светлината,
излъчена от един и същ светлоизточник
(светодиодна лампа) при неполяризована
светлина и при поляризована светлина.

Идеята за намаляване на заслепяването чрез
поляризация се състои в това, че поляризираната
светлиня се ориентира с интензитетите се в
равнина,
перпендикулярна
на
основния,
неполяризиран
поток.
Устройството, което се предлага, представлява
поляризационна
лента,
произведена
от
полимерни материали или от съдържаща
природни крристали (калцит,исландски шпат
........), коята се залепва на разсейвателя,
разпределящ светлинния поток по определен
начин и светлината, преминаваща през
поляризационната ланта, се поляризира и
намалява ефекта заслепяване на наблюдателя.
Тази лента може да се монтира на определеното
място на разсейвателя още от завода –
производителл, но може да се поставя на
желаното място от разсейвателя и от самия
потребител, след като установи откъде точно се
осъшествява заслепяването.

Използване на директна-индиректна светлина
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДВУЛЪЧЕВАТА
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ- Диелектрични
интерференчни слоеве

Методът
и
приспособлението
(поляризационната пластина) са заявени за Патент
в Патентното ведомство. Поляризационните
пластини могат да се произвеждат от всеки завод
за полимери и цената им няма да повлияе на
крайната цена на осветителя.
1.Anti-glare LED lamps with adjustable illumination
light field Yung
2.Mechanisms for Discomfort Glare in Central Vision
3. Model predicting discomfort glare caused by LED
road lights|
4. Macular Pigment and Visual Performance in Glare
Benefits for Photostress Recovery, Disability
Glare, and Visual Discomfort
5. WORKSHOP ON DISCOMFORT GLARE:
FINAL REPORT Osterhaus, W. K. E.1, Veitch,
J. A.2 1 Aarhus University
6. Model predicting discomfort glare caused by LED
road lights|” от Yandan Lin, Yihong Liu, Yaojie
Sun, Xiaoyan Zhu, Jushui Lai
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Специфика при определяне на заслепяващото действие на
светодиодни офис осветители
Ива Петринска1, Дилян Иванов1 и Владимир Шаламанов2
1

Технически университет- София, България
2
Алфа Лайт

Резюме: Светодиодните осветители за вътрешно осветление са актуално предизвикателство, поставено пред
специалистите по светотехника в световен мащаб. Оценката на заслепяването, причинявано от осветители със светодиоди
е належащ проблем, продиктуван от спецификата им като светлинни източници. То се причинява от висока яркост или
големи яркостни разлики в зрителното поле на наблюдателите. Съществуват установени системи и методики за оценка на
заслепяването като Unified Glare Rating (UGR) (EN12464-1 2002), Visual Comfort Probability (VCP) (IESNA 2000), British
Glare Rating system (CIBSE 1997), които обаче трябва да бъдат анализирани и модифицирани, за да бъдат валидни за
светодиодно осветление. Проблемите, които възникват при определяне на заслепяването при използване на светодиодни
осветители са свързани с определянето на точния размер на източника на заслепяване и яркостта на фона непосредствено
до него. За да се определи влиянието на светещата структура на източника на заслепяване върху субективната оценка на
този показател и с цел изследването му при осветители с комплексна форма е необходим нов подход за оценка на този
качествен показател, обект на настоящия доклад.
Ключови думи: заслепяване, LED- осветители, светоразпределение

уваеличаване на ъгъла между фиксираните зрителни
оси и източника на заслепяване, последното намалява.
Въпреки, че тези показатели са приети като основни
при оценка на дискомфорта, съществуват няколко
различни система за оценката му. Освен това
различните модели за оценка на дискомфортното
заслепяване са различни когато става въпрос за
множество източници и единствен такъв, както и когато
самият източник се възприема като допринасящ или не
за яркостта на околната среда.

ВЪВЕДЕНИЕ
Заслепяването се дефинира като състояние на
зрението, при което се получава дискомфорт или
понижаване на възможността да се различават детайли
или обекти, което се получава при неподходящо
разпределение или ниво на яркост или големи
контрасти [1]. Друго определение за заслепяване е
“усещане, което се генерира от яркост в зрителното
поле на наблюдателите, значително по-голяма от
адаптационната яркост, която причинява раздразнение,
дискомфорт или загуба на видимост и възможност за
различаване на обекти. В общото понятие
„заслепяване“ се включват два отделни механизма,
които го причиняват – физиологично заслепяване което възпрепятства остротата на зрението, без
непременно да води до усещане за дискомфорт и
психологично заслепяване което води до визуален
дискомфорт, без задължително да намалява видимостта
на обектите.
Направени са множество опити за определяне на
причините за поява на дискомфорт, но все още не е
определена точно психологичната причина в човешкия
организъм, която го провокира. Въпреки това на базата
на многобройни проучвания е установено, че за появата
му оказват влияние яркостта на светлинния източник,
яркостта на обкръжението, размера на светлинния
източник, както и относителното му разположение в
зрителното поле на наблюдателя. С увеличаване на
яркостта на светлинния източник, чувството за
дискомфорт се уваличава, докато при увеличаване на
яркостта на обкръжението – намалява. С увеличаване
размерите на източника на заслепяване, чувството за
дискомфорт се увеличава дотогава, докато самият
източник значително повлияе яркостта на околното
обкръжение, което намалява дискомфорта. С

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСЛЕПЯВАНЕТО ОТ
СВЕТОДИОДНИ ОФИС ОСВЕТИТЕЛИ
Освен разнообразието от методи за определяне на
заслепяването във вътрешни осветителни уредби
съществува и голямо разнообразие на светлинни
източници, използвани за изпълнението им. С бурното
развитие на светодиодите и обещаващите им
параметри, водещи до значителна икономия на
електрическа енергия за осветление възниква и въпроса
дали съществуващите фотометрични и колориметрични
методи за определяне на количествената и качествена
страна на светлината са в сила и за този, различен от
гледна точка механизъм на генериране на лъчения във
видимата част светлинен източник. Особено значение
има и въпросът дали системите за оценка на
заслепяването за вътрешни осветителни уредби са найточни при оценка на светодиодно осветление, при
положение че те са базирани на осветителни уредби,
изпълнени с луминесцентни лампи или нажежаеми
такива в стандартни интериорни пространства.
Проблемите, които възникват при определяне на
заслепяването при използване на светодиодни
осветители са свързани с определянето на точния
размер на източника на заслепяване и яркостта на фона
непосредствено до него. Тъй като светодиодните
© 2016 Lighting’2016, Sofia
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BGI – този метод се базира на изследване на
Хопкинсън [3].

светлинни източници обикновено са с размер по-малък
от 0.0003 sr, осветителите за вътрешно осветление с
LED не могат да бъдат оценени по отношение на
заслепяването, което предизвикват, с показателя UGR
или поне не с точната му дефиниция. Необходимо е да
се обърне внимание и да се доуточни коя площ ще се
възприеме като светеща и как точно да се определи
позиционния фактор, който фигурира в израза за UGR,
както и в тeзи за VCP, GLS и BGI.

За определяне степента на усещането за дискомфорт
се използват четири семантични скали – непоносим,
предизвикващ
дискомфорт,
приемлив,
почти
незабележим. Основното уравнение за определяне на
BGI в случай на единствен източник на дискомфорт е:
(5)
g=(0.9LS 1.6 ωs0.8)/(Lb P1.6 )
където LS е яркостта на източника на заслепяване
(cd/m2)
ωS е пространствен ъгъл под който се наблюдава
източника (sr)
Lb е средна яркост на обкръжението без източника
на светлина (cd/m2)
P е позиционен индекс на източника на заслепяване
по отношение на зрителната ос, който се определя
таблично в зависимост от геометрията на взаимното
разполoжение на наблюдателя и източника на
заслепяване (Лекиш и Гът) [4] и валиден за източници,
разположение до 62°градуса над линията на погледа на
наблюдателя (CIBSE 1985).
Когато се отчита заслепяващото дейстие на
множество източници се изпиолзва формулата:
GI=10log10 [0.5(∑g)] (6)
Където g се определя по (5).
Колкото по-големи са стойностите на GI, g, толкова
по-голям дискомфорт предизвиква осветителната
уредба, която се изследва. Граничните стойности на
този показател са подобни на тези, които се нормират
при UGR метода, като за офис помещения границата е
19.

A. Методи за оценака на заслепяването във
вътрешни осветителни уредби
Съществуват четири основни метода за оценка на
дискомфортното
заслепяване
във
вътрешни
осветителни уредби , които са се наложили в
практиката – VCP ( Visual Comfort Probability), UGR
(Unified Glare System), BGI (The British Glare Index) и
GLS (Glare Limiting System).
VCP – основното уравнение, което се използва при
оценка на заслепяването по метода е [2]:
(1)
Където Ls e яркостта на източника на заслепяване
(cd/m2)
Q= 20.4 ΩS + 1.52 ΩS0.2 - 0.075
ΩS – пространствен ъгъл под който се наблюдава
източника от наблюдателя (sr)
Fv – средна яркост на зрителното поле включително
тази на източника (cd/m2)
P – позиционен фактор на източника на заслепяване
в зависимост от посоката на зрителната ос, който се
определя за всеки осветител, попадащ в зрителното
поле до 53 ˚над хоризонталата на зрителната ос. Лекиш
и Гът на базата на експериментални изследвания са
установили следната емпирична зависимост за
изчислително определяне на Р:
P=exp[(35.2-0.31899α-1.22e-2α⁄9)10-3β+(21+0.26667α0.002963α2 ) 10-5 β2 ] (2)
Където: α е ъгълът между вертикалата от равнината,
в която се намира източника и зрителната ос (°), а β е
ъгълът между зрителната ос и линията, свързваща
окото на наблюдателя и източника.
В случай, че в зрителното поле са разположени
множество източници на заслепяване първо се
изчислява Discomfort Glare Rating (DGR), след което се
прави трансформация във VCP както е показано подолу:
DGR= (Σni=1Mi)a
(3)
Където М е заслепяването от единствен източник
(1); a = n-0.0914;
n – брой заслепяващи източници в полето на
наблюдение.
След определяне на DGR, VCP се определя
таблично или изчислява по формулата:

B. GLS – базира се на изследване на DeBoer
(1958), който смята, че сумирането на
заслепяващото
действие
на
отделните
източници на светлина е некоректно[5].
Според него оценката на зaслепяването трябва да се
основава на субективна оценка на цялата осветителна
уредба. При тази система за оценка на заслепяването
няма математически апарат за оценка, а само
препоръчителни гранични стойности на яркост. Тя има
ограничено приложение.
C. UGR – методика, създадена от CIE.
Основната
формула
за
изчисляване
заслепяването е:

на

(7)
Където: Lb - яркост на обкръжението (cd/m2)
L – яркост на светещата част(и) на всеки осветител
по посока на очите на наблюдателя (cd/m2)
ω – пространствен ъгъл под който се вижда
светещата част(и) на осветителя от наблюдателя (sr)
p – позиционен индекс на Гът за всеки осветител
(взаимно разположение на наблюдателя и осветителя)
При този метод яркостта на обкръжението се
изчислява, като се изключва яркостта на самия
светлинен източник:
Lb=Ei/π
(8)
Яркостта на източника на заслепяване се определя
както следва:

(4)
Колкото по-висока е стойността на VCP, толкова
повече хора възприемат заслепяването от осветителната
уредба като приемливо. За офис помещения IESNA
препоръчва стойности на VCP по-големи от 80.
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води до значителни загуби и намалява ефективността от
използване на светодиоите като светлинен източник.
По отношение на колориметрията и определянето на
спектъра на излъчване на светодиодите се провеждат
редица проучвания, които не са обект на настоящия
доклад, тъй като все още въпросите са спорни. По
отношение на позиционния индекс, определен от
Лекиш и Гът – стойностите му са определени при
използване на светлинни източници с равномерно
разпределение на яркостта, кръгова геометрия и
постоянен спектър на излъчване [4]. При голяма част от
светодиодните осветители гореспоменатите параметри
са различни. При тях по-скоро се търси подобие със
съществуващите
луминесцентни
осветители
по
отношение на външния вид и светлинен поток. За
постигане на тази цел в осветители с форма и размери,
подобни на луминесцентните такива се влагат мощни
светодиоди или матрици от такива, като се добавят
различни по вид разсейватели и отражатели без да се
държи сметка за разпределението на яркостта по
повърхността на осветителя. Въпреки, че са правени
изследвания по отношение на позиционния фактор за
матрични светлинни източници, не е достигнато до
окончателно и еднозначно решение за нови стойности
на този показател, затова все още в изчислителните
подходи се използват стойностите определени през
1949г.
Другият основен фактор, който оказва съществено
влияние върху степента на дискомфорта, предизвикван
от офис осветители със светодиоди е коя точно площ
трябва да се възприеме като светеща площ на
осветителя – тази на единичен светодиод или матрица
(фиг.2 - 1) от светодиоди, тази на светещата линия от
светодиоди (фиг.2 - 2), тази на светещата линия и
обкръжението ѝ (фиг.2 - 3) или тази на целия осветител
(фиг. 2 - 4) [7].

L=I/Ap
(9)
Където I e интензитетът на светлината на осветителя
по посока на наблюдателя (cd)
Ар е площта на проекцията на осветителя, m2
Пространственият ъгъл ω се определя по формулата:
ω=Ар/r2
(10)
Където Ар е проекцията на светещата част от
осветителя, m2
r – разстояние от наблюдателя до центъра на
светещата част на осветителя, m
Позиционният фактор се определя посредством
интерполация от таблица [4] в зависимост от
стойностите на отношенията V/R и L/R, където R, L и V
са съответно разстояние проектирано на линията на
погледа, хоризонтално странично отстояние от линията
на погледа и височина над линията на погледа фиг. 1.

Фиг. 1 Геометрия за определяне на позиционния
индекс
Стойностите на UGR варират между 10 и 30, като
по–високите
стойности
обуславят
по–голям
дискомфорт. UGR е създаден така, че да отговаря на
интервална скала – разликите между съседните
стойности на показателя да отговарят на еднакво
възприемани психологични въздействия.
През 2002г. [6] е предложена модификация на UGR
метода за оценка на заслепяването, според която в
зависимост от площта на проекцията на светлинния
източник (а не от ъгловия размер), осветителите,
предизвикващи дискомфорт се разделят на малки,
нормални и голeми. Формула (7) остава валидна за
осветители с проекция на светещата площ между
0.005m2 и 1.5 m2. За осветители с по–малки размери
използването на тази формула води до завишаване на
реалния дискомфорт, а за осветители с по-големи
размери – съответно до занижаването му.
За малки източници на заслепяване е въведена
модификация на формула (7):

Фиг.2 Светеща площ на светодиоден осветител: 1единична матрица от светодиоди; 2- светеща светодиодна
линия, състояща се от 8 матрици; 3- светеща светодиодна
линия, състояща се от 8 матрици и обкръжението ѝ; 4- площ
на целия осветител.

(11)
D. Изчислително и експериментално определяне
на заслепяването от светодиодни офис
осветители
Основно влияние при определяне на заслепяването
от светодиодни офис осветители имат няколко фактора
- светоразпределението на осветителите, спектъра на
излъчване на светодиодите, позиционният фактор и
светещата площ, която трябва да бъде използвана при
изчислението. Най-доброто светоразпределение за офис
помещения – батуинг се постига при светодиодните
осветители като се използва специална първична и
вторична оптика на светодиодите и осветителите, което

В настоящото изследване е разследан светодиоден
осветител с размери 600х600мм, размер на единична
матрица от светодиоди 40ммх40мм, размери на
светещата линия 40х540мм, размери на светещата
линия и околността ѝ – 120х600мм. Осветителят е с
корелирана цветна температура Тcr =4000К и светлинен
поток 4000lm. Светоразпределението на осветителя е
косинусно, а оптичната му система се състои от
първична оптика и призматичен разсейвател (фиг. 3).
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BGI, UGR в зависимост при използване на
определените на фиг.2. светещи площи. Освен това е
направена и субективна оценка на заслепяването по
скалата на Хопкинсън, като за целта е направен
експеримент с 20 участника – 16 мъже и 4 жени с
нормално зрение. Получените по изчислителен път
стойности
за
показателите
на
дискомфортно
заслепяване са дадени в таблица1. В таблица 2 са
систематизирани
резултатите
от
субективното
възприятие на осветителна уредба, изпълнена с
разглеждания осветител.

Фиг. 3. Светоразпределение на разглеждания светодиоден
осветител

За разглеждания светодиоден осветител по
изчислителен път са определени стойностите на VCP,
Таблица1. Резултати от изчислителното определяне на дискомфорта при използване на различни методи и възприемане на
различна площ на светещата повърхност
Светеща част
от осветителя
според фиг.2

Площ, m2

I, cd

L, cd/m2

VCP

BGI

UGR изч.

UGR според
EN 124641/2011

1

32x0.0016

32x45.14

32x28212.5

37.5

36.1

26.6 у-е (7)
23.4 у-е (11)

19

2

8x0.024

8x361.1

4x16409

43.25

27.62

24.4

19

3

8x0.072

8x361.1

4x5015.28

56.4

23.9

20.6

19

4

0.36

1444.5

4012.5

61.9

20

19.8

19

Таблица 2 Субективна оценка на заслепяването по скалата на Хопкинсън, предизвиквано от осветителна уредба,
изпълнена с разглеждания осветител
Субективна оценка на осветлението
С незабележим дискомфорт
С приемлив дискомфорт
Дискомфортно
Предизвикващо непоносим дискомфорт

Брой участници в експеримента дали оценката
1
8
9
2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените
резултати
от
изчислителното
определяне
на
дискомфорта,
причиняван
от
светодиодни офис осветители по съществуващите
методи показват еднозначно, че е възможно постигане
на препоръчваните стойности на показателя на
дискомфорт, само ако той се оценява за цялата
повърхност на осветителя. Това, обаче не е коректно,
тъй като изследвания тъй като светлинните източници
не излъчват еднороден светлинен поток във всички
направления и се открояват като ярки светещи петна.
Според резултатите от проведения експеримент за
субективна оценка на дискомфорта подобен тип
светодиодни офис осветители болшинството участници
възприемат осветлението като дискомфортно. Въпреки
многобройните изследвания за определяне на
заслепяването и дискомфорта, причинявани от
светодиодни осветители за вътрешно осветление, все
още не е намерена единна мярка за оценката на този
показател. Необходимо е да се намери такава, като се
обърне особено внимание на хомогенността на
светещата
повърхност
на
осветителите
и
светоразпределението им.
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Типови решения за тунелна осветителна уредба с LED
осветители от тип „плосък лъч“
Стоян Петров, Ангел Пачаманов, Димитър Павлов
Технически университет – София
Резюме: При средна годишна часова използваемост 2300, 1400, 700, 200 часа на четири групи осветители от
класически и от тип "плосък лъч" в доклада е показано намаляването на разходите за тунелно адаптационно
осветление при замяна на класически таванни LED осветители с осветители от тип "плосък лъч", съответно за 1, 2 3
или 4-те групи. Критерий за оценка на вариантите е цената на осветлението, включваща първоначални инвестиции,
цената на кредита за реконструкцията и експлоатационни разходи за целия живот на уредбата (Life Cycle Cost).

Ключови думи: тунелно осветление, осветители "плосък лъч"

Standard solutions fot tunnel lighting system with LED “flat beam”
luminaries
Stoyn Petrov, Angel Pachamanov, Dimitar Pavlov
1

Technical University of Sofia

Abstract: With annual hourly utilization 2300, 1400, 700, 200 hours of the four groups luminaries of classical type and
“flat beam” type, the paper shows the reduction of expenses for the tunnel adaptation lighting by replacement of classical
ceiling LED luminaries with “flat beam” luminaries, respectively for 1, 2, 3 and 4th groups. The criteria for evaluation of the
variants is the lighting costs, including the initial investments, the price of the bank credit for reconstruction and maintenance
costs for the life-time of the lighting system (Life Cycle Cost).
Keywords – tunnel lighting, flat beam luminaries

управление (3 лв/ват). Критерий за оценка на
вариантите е цената на осветлението, включваща
първоначални инвестиции, цената на кредита за
реконструкцията и експлоатационни разходи за целия
живот на уредбата (Life Cycle Cost).

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Макар и с по-висока цена за единица мощност, LED
осветителите от тип „плосък лъч“ са подходящи за
дневно адаптационно осветление в пътни тунели,
поради възможността изискваната яркост на платното
във входната и преходната зона да се реализира с 5 до 8
пъти по-малка инсталирана мощност [1]. Димирането
на този тип осветление е допълнително предимство, но
за простота предлаганото сравнение на варианти е
направено за работа на фиксирани нива 25%, 50%, 75%
и 100% от максималната мощност на уредба с LED
осветители, монтирани на тавана, при равномерно
разпределение на групите осветители по линии. При
средна годишна часова използваемост на четирите
групи 2300, 1400, 700, 200 по-долу са изчислени
разходите за осветление при замяна на класически
таванни LED осветители с осветители от тип "плосък
лъч" за 1, 2 3 или 4-те групи. Като базисна е взета
цената на класическите таванни LED осветители (3
лв/ват), а осветителите от тип „плосък лъч“ са с 5кратна на тях цена, според производствените разходи за
корпуси и охладители (6 лв/ват), светлодиоди и
вторична оптика (6 лв/ват), драйвери и система за

II. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА
ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА
УРЕДБАТА [5, 6]
Често използван метод за избор на вариант и
оценяване на ефективността на осветлението за пътни
тунели е минимумът на разходите за целия период
на експлоатация на осветителната уредба:

, (1)
където LCC е стойност на средствата, натрупани за
целия живот N на работа на осветителната уредба (Life
Cycle Costs), РР (Purchase Price) е цената на
придобиване на уредбата (съоръжения, монтаж,
пусково-настроечни работи) чрез кредит с лихва r; AF е
анюитетният фактор, държащ сметка за дисконтирането
© 2016 Lighting’2016, Sofia
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на изтегления кредит РР с лихва r за прериод N (PP/AF
дава вноската за изплащане на кредита за период N - в
случая живота на уредбата); ОЕ (Operating Expenses) e
сумата от годишните разходи за целия живот на
уредбата (цена на електроенергия, лампи, труд за
обслужване).
Изчисляването на разходите за връщане на
изтегления за реконструкция на осветлението кредит
СА е на базата на капиталните вложения РР (Purchase
Price) за съоръжения, монтаж и пусково-настроечни
работи:

цена за групова и единична подмяна на СИ, лв; CCLGR,
CCL.SGL - съответно цена за групово и единично
почистване на осветител, лв; m - процент на единично
отпадащи СИ за предписания среден живот.
При достатъчно опит в експлоатацията на
осветителни уредби, разходите за поддръжка може да
се приемат експертно като процент от направените
инвестиции за реконструкция на уредбата.
1
И така формулата за избор на вариант за
осветителна уредба по критерий разходи за целия
живот на уредбата продобива вида:
(7)

, (2)
Изразът в знаменателя е т.н. анюитетен фактор AF:

III. ТЕХНИКОИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ НА
ВАРИАНТИТЕ
Проектните решения са направени на базата на
пътен тунел при язовир Кричим, разположен на главен
път ІІІ-866 „Михалково - Кричим“. Разглеждания тунел
има следните особености [8]:

, (3)
с който се получава годишната вноска СА за
връщане на кредита, за да се изплатят дисконтираните с
лихвения процент r капитални вложения за период N
(до края на периода ще бъдат върнати РР'=N.CA.
При известна средна инфлация i за периода на
експлоатация N на уредбата, общите разходи за
експлоатация се получават от израза:






(4)
където
Z=CEN+CMAINT
са
разходите
за
електроенергия и поддръжка през годината на
изграждане на уредбата. Според [7], инфлацията може
и да не се включва, защото всичко се превежда към
годината на строежа. Вдигането цената на енергията и
труда през годините не се отразява на резултата.
Изчисляването
на
годишните
разходи
за
електроенергия CEN е на базата на работната мощност
PР, годишната използваемост (работа) на осветителната
уредба TA и средната цена на един kWh електроенергия
ce за времето, през което тя работи, т.е.







, (5)


където PР е в kW, TA – в часове, ce – лв/kWh.
Изчисляването на разходите за поддръжка CMAINT се
извършва на базата на цените за групова и единична
подмяна на лампи за настоящата година:

(6)
където п е броят на светлинните източници (СИ) в
уредбата (лампи или модули при използване на
светлодиоди като СИ); ТA е годишната използваемост
на уредбата, h; ТN - средният живот на СИ, h, CLAMP цена на един СИ, лв; CCHGR, CCH.SGL - съответно
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Две ленти за движение по 3.00 м, две водещи
ивици по 0.25 м и два тротоара с ширина по 1.00 м;
Тунелът е с „южен” и „северен” вход с разрешена
скорост на движениe 60км/ч. Спирачното
разстояние е SD=60m и съответства на
разрешената скорост на движение. Съотношението
k=Lth/L20 се получавано 0.05;
В зоната на приближаване 20 коничен ъгъл на
наблюдение не обхваща никаква част от
небосвода;
Входната зона е с дължина, равна на спирачното
разстояние SD=60 m;
Дължината на преходната зона е функция на
максималната aдаптационна яркост L20МАХ и
разрешената скорост на движение, но тук се
достига до изходната зона, без да се премине през
вътрешна зона;
Условията за адаптация на водача на МПС се
определят
от
зададения
трафик - двупосочен, 100-400 МПС/час;
Дежурното осветление трябва да осигури 2 cd/m , а
предпорталното
половината на дежурното - 1 cd/m;
Яркостите Lth във входните зони, получени по
методиката за определяне на L20по снимки на
тунелните входове са:

o
o

южен вход Lth – 0,05.2300=115cd/m2;
северен вход Lth – 0,05.2200=110cd/m2;



Разпределението на яркостите по продължението
на тунела за страна ЮГ е показано в следната
таблица и графика:

Таблица 1. Разпределението на яркостите по продължението на тунела – „Страна ЮГ“
S,m
t, s
Lth, Ltr, o.e.
L20, Lth, Ltr [cd/m2]
-60
-3,60
1,00
2300

Избр., L
2300

-55

-3,30

1,00

115,0

115,00

-50
-40

-3,00
-2,40

1,00
1,00

115,0
115,0

115,00
115,00

-30
-20

-1,80
-1,20

1,00
0,80

115,0
92,3

115,00
92,00

-10
0

-0,60
0,00

0,60
0,41

69,5
46,8

70,00
47,00

10

0,60

0,28

31,9

32,00

20
30

1,20
1,80

0,21
0,16

23,6
18,4

24,00
18,50

50
70

3,00
4,20

0,11
0,08

12,4
9,1

12,50
9,00

90

5,40

0,06

7,1

7,00

110
130

6,60
7,80

0,05
0,04

5,7
4,8

6,00
5,00

L20, Lth, Ltr, Lin [cd/m2]
10000

1000

100

10

-60

1
-10

40

L20, Lth, Ltr [cd/m2]

90

Избр., L

140

Lreal

Фиг. 1 Плавно на намаляване на яркостта в преходна зона “ЮГ”
ВАРИАНТИ НА ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ, С КОИТО Е ВЪЗМОЖНО ПОСТИГАНЕТО НА
ЖЕЛАНИТЕ ЯРКОСТИ В ТУНЕЛА:
I. ВАРИАНТ - РЕШЕНИЕ СЪС СИМЕТРИЧНИ ОСВЕТИТЕЛИ, LED 360W, МОНТИРАНИ НА 5.4 М ПО
ТАВАНА НАД ОСЕВАТА ЛИНИЯ
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Фиг. 2 Геометрия на пътя и насочване на избрания осветител при Вариант 1
Таблица 2. Определяне на необходимия брой осветители и инсталирана мощност с избраните осветители за
Вариант 1
Lth_наст., cd/m2
115,00
92,00 70,00 47,00 32,00
24,00
18,50
12,50 9,00
7,00
ОБЩО,
Lth_наст., %
100%
80%
61%
41%
28%
21%
16%
11%
8%
6%
бр.
Брой LED 360W
0,0
16
5
4
3
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
34
за 100%
Разстояние м/у
1,50
2,00
2,50
3,33
5,00
7,0
9,0
14,0
19,0 16,00
осветители S, m
Единична
ОБЩО,
мощност P_LED,
360
360
360
360
360
360
360
360
360
240
W
W
P_LED total за
5760
1800
1440
1080
720
360
360
360
360
0
12240
100% Lth, W
II. ВАРИАНТ - РЕШЕНИЕ С 1/4 Lth ОТ СИМЕТРИЧНИ ОСВЕТИТЕЛИ, LED 360W, 240W, 150W, 90 W НА
5.4 М ПО ТАВАНА НАД ОСЕВАТА ЛИНИЯ + 3/4 Lth ОТ АСИМЕТРИЧНИ ОСВЕТИТЕЛ, LED 150W НА
1.1 М ПО СТЕНАТА
1/4 Lth от симетрични осветители, LED 360W, 240W, 150W, 90W на 5.4 м по тавана над осевата линия
Таблица 3: Определяне на необходимия брой осветители и инсталирана мощност с избраните осветители
за Вариант 2 – 1/4Lth
ОБЩО,
1/4 Lth_наст., cd/m2
28,75 23,00 17,50 11,75
8,00
6,00
4,63
3,13
2,25
бр.
Брой LED за 25%Lth
5
2
2
2
1
1
1
1
1
16
Разстояние м/у
6
5
4
6
9
12
16
20
20
осветители S, m
Единична мощност
ОБЩО,
360
240
150
150
150
150
150
150
90
P_LED, W
W
P_LED total за
1800
480
300
300
150
150
150
150
90
3570
25%Lth, W
+ 3/4 Lth от асиметрични осветител, LED 150W, 100W на 1.1 м по стената
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Фиг. 3 Геометрия на пътя и насочване на избрания осветител при Вариант 2 – 3/4Lth
Таблица 4: Определяне на необходимия брой осветители и инсталирана мощност с избраните осветители
за Вариант 2 – 3/4Lth
3/4 Lth_наст., cd/m2

86,25

69,00

52,50

35,25

24,00

18,00

13,88

9,38

6,75

през метри

0,81

1,01

1,33

1,98

2,91

3,88

5,04

4,97

6,90

ОБЩО,
бр.

Брой LED за 75%Lth

31,00

10,00

8,00

5,00

3,00

3,00

2,00

4,00

3,00

69

0,77

1,00

1,25

2,00

3,00

4,00

5,00

5,00

7,00

150

150

150

150

150

150

150

100

100

ОБЩО,
W

4650

1500

1200

750

450

450

300

400

300

10000

Разстояние м/у
осветители S, m
Единична мощност
P_LED, W
P_LED total
за 75%Lth

III. ВАРИАНТ - РЕШЕНИЕ С 1/4 Lth ОТ СИМЕТРИЧНИ ОСВЕТИТЕЛИ, LED 360W, 240W, 150W, 90 W НА
5.4 М ПО ТАВАНА НАД ОСЕВАТА ЛИНИЯ + 3/4 Lth ОТ ОСВЕТИТЕЛ „ПЛОСЪК ЛЪЧ“, LED 16W, 8W,
4W НА 1.1 М ПО СТЕНАТА
1/4 Lth от симетрични осветители, LED 360W, 240W, 150W, 90W на 5.4 м по тавана над осевата линия
Таблица 5. Определяне на необходимия брой осветители и инсталирана мощност с избраните осветители за
Вариант 2 – 1/4Lth
ОБЩО,
1/4 Lth_наст., cd/m2
28,75 23,00 17,50 11,75
8,00
6,00
4,63
3,13
2,25
бр.
Брой LED за 25%Lth

5

2

2

2

1

1

1

1

1

Разстояние м/у
осветители S, m

6

5

4

6

9

12

16

20

20

360

240

150

150

150

150

150

150

90

ОБЩО,
W

1800

480

300

300

150

150

150

150

90

3570

Единична мощност
P_LED, W
P_LED total за
25%Lth, W

+3/4 Lth от от осветител „плосък лъч“, LED 16W, 8W, 4W на 1.1 м по стената
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16

Фиг. 4 Геометрия на пътя и насочване на избрания осветител при Вариант 3 – 3/4Lth
Таблица 6. Определяне на необходимия брой осветители и инсталирана мощност с избраните осветители за
Вариант 3 – 3/4Lth
3/4 Lth_наст., cd/m2

86,25

69,00

52,50

35,25

24,00

18,00

13,88

9,38

6,75

през метри

1,41

0,88

1,16

1,73

1,27

1,69

2,19

3,25

4,51

Брой LED за 75%Lth
Разстояние м/у
осветители S, m
Единична мощност
P_LED, W
P_LED total
за 75%Lth

18,00

11,00

9,00

6,00

8,00

6,00

5,00

6,00

4,00

1,33

0,91

1,11

1,67

1,25

1,67

2,00

3,33

5,00

16

8

8

8

4

4

4

4

4

ОБЩО,
W

288

88

72

48

32

24

20

24

16

612

ОБЩО,
бр.
73,00

IV. РЕЗУЛТАТИ
При годишна използваемост на групите осветители при управление на осветлението от вида:
Таблица 7: Годишна използваемост на четирите степени на осветителната уредба
Група осветление
Годишна използваемост, ч.
Годишна използваемост, %
0-25%

2300

50,0%

25-50%

1400

30,4%

50-75%

700

15,2%

75-100%

200

4,3%

ОБЩО

4600

100%

се получават следните резултати:
I ВАРИАНТ - РЕШЕНИЕ СЪС СИМЕТРИЧЕН LED 360W НА 5.4 М ПО ТАВАНА НАД ОСЕВАТА ЛИНИЯ
Таблица 8.1. Резултати Вариант I
ГРУПА
ОСВ.
ДНЕВНО
ДЕЖУРНО
НОЩНО
ДЕЖУРНО
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
ОБЩО
%
СПРЯМО
МАКС.

БР.

М-ст, W

М-ст, %

Год.
използв.,ч.

Необх.
енергия,
kWh/year

6

150

100%

4600

4140

6

150

67%

4160

2508

12240
12240
12240
12240

25%
50%
75%
100%

2300
1400
700
200
4600

7038
8568
6426
2448
31128

50,0%
30,4%
15,2%
4,3%
100%

13140

100,00%

4600

60444

51,5%

31

Год.
използв.,
%

Инстал.
м-ст, W

Ед. цена,
лв./W

Инвестиция,
лв. (PP)

900

3

2700

12240

3

36720

PP', лв.
30% монтаж, лв.

39420
11826

PP, лв.

51246

Таблица 8.2. Резултати Вариант I
Средна цена енергия:
Лихва r=
Продължителност на кредита Tkredit:
Живот на уредбата Tur:
Стойност
на кредита,
CА
BGN/year

Цена на
енергията,
CEN
BGN/year

12166

7782

0,25 лв./kWh
0,06
5 год.
25 год.

Цена на
експл.
СMAINT

Год. CA+Z,
до Ткр.

Год. CA+Z,
след Ткр.

BGN/year

BGN/year

BGN/year

2050

21998

9832

CA+Z, за
Ткр.
BGN
109989

Среден
разход,
LLC/Tur

CA+Z, за
Тur-Тkr.

LCC, за
Tur

BGN

BGN

BGN/year

196642

306631

12265

4,00%

60828 лв. - Върнатa сума на Банката
9582 лв. - Платени лихви на Банката по кредита
II. ВАРИАНТ - РЕШЕНИЕ С 1/4 Lth ОТ СИМЕТРИЧНИ LED ОСВЕТИТЕЛИ 360W, 240W, 150W, 90W НА 5.4
М ПО ТАВАНА НАД ОСТА И С 3/4 Lth ОТ АСИМЕТРИЧНИ LED ОСВЕТИТЕЛИ 150W, 100W НА 1.1 М ПО
СТЕНАТА
Таблица 9.1. Резултати Вариант II
ГРУПА
ОСВ.
ДНЕВНО
ДЕЖУРНО
НОЩНО
ДЕЖУРНО
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
ОБЩО
%
СПРЯМО
МАКС.

БР.

М-ст,
W

М-ст, %

Год.
използв.,
ч.

6

150

100%

4600

6

150

67%

10000
10000
10000
3570

14470

Необх.
енергия,
kWh/year

Год.
използв.,
%

Инстал.
м-ст, W

Ед. цена,
лв./W

Инвестиция,
лв. (PP)

4140

900

3

2700

4160

2508

3570

1

3570

25%
50%
75%
100%

2300
1400
700
200
4600

5750
7000
5250
714
25362

50,0%
30,4%
15,2%
4,3%
100%

10000

3,75

37500

100%

4600

66562

38,1%

PP', лв.
20% монтаж, лв.

43770
8754

PP, лв.

52524

Таблица 9.2. Резултати Вариант II
Средна цена енергия:
Лихва r=
Продължителност на кредита Tkredit:
Живот на уредбата Tur:
Стойност
на кредита,
CА
BGN/year
12469

Цена на
енергията,
CEN
BGN/year
6341

0,25 лв./kWh
0,06
5 год.
25 год.

Цена на
експл.
СMAINT

Год. CA+Z,
до Ткр.

Год. CA+Z,
след Ткр.

BGN/year
2050

BGN/year
20860

BGN/year
8391

3,90%

62345 лв. - Върнатa сума на Банката
9821 лв. - Платени лихви на Банката по кредита
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CA+Z, за
Ткр.
BGN
104298

CA+Z, за
Тur-Тkr.

LCC, за
Tur

BGN
167812

BGN
272111

Среден
разход,
LLC/Tur
BGN/year
10884

III. ВАРИАНТ - РЕШЕНИЕ С 1/4 Lth ОТ СИМЕТРИЧНИ LED ОСВЕТИТЕЛИ 360W, 240W, 150W, 90W
НА 5.4 М ПО ТАВАНА НАД ОСТА И С 3/4 Lth ОТ ОТ ОСВЕТИТЕЛИ „ПЛОСЪК ЛЪЧ“ LED 16W, 8W, 4W НА
1.1 М ПО СТЕНАТА
Таблица 10.1. Резултати Вариант III

100%

Год.
използв.,
ч.
4600

Необх.
енергия,
kWh/year
4140

150

67%

4160

2508

612
612
612
3570

25%
50%
75%
100%

5082

100%

2300
1400
700
200
4600
4600

352
428
321
714
8464
23377

ГРУПА ОСВ.

БР.

М-ст, W

ДНЕВНО
ДЕЖУРНО
НОЩНО
ДЕЖУРНО
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
ОБЩО
% СПРЯМО
МАКС.

6

150

6

М-ст, %

Год.
използв.,
%

50,0%
30,4%
15,2%
4,3%
100%
36,2%

Инстал.
м-ст, W

Ед. цена,
лв./W

900

3

3570

1

612

15

Инвестиция,
лв. (PP)
2700
3570
9180

PP', лв.
50% монтаж, лв.

15450
7725

PP, лв.

23175

Таблица 10.2. Резултати Вариант III
Средна цена енергия: 0,25 лв./kWh
Лихва r= 0,06
Продължителност на кредита Tkredit: 5 год.
Живот на уредбата Tur: 25 год.
Стойност
Цена на
Цена на
Год. CA+Z, Год. CA+Z,
на кредита,
енергията,
експл.
до Ткр.
след Ткр.
CА
CEN
СMAINT
BGN/year
BGN/year
BGN/year
BGN/year
BGN/year
5502
2116
2050
9668
4166
8,84%
27508 лв. - Върнатa сума на Банката
4333 лв. - Платени лихви на Банката по кредита

CA+Z, за
Ткр.

CA+Z, за
Тur-Тkr.

LCC, за
Tur

BGN
83320

BGN
131659

BGN
48338

Среден
разход,
LLC/Tur
BGN/year
5266

Обобщение на получените резултати е направено в таблица 11 и на графиката от Фиг. 5.
Таблица 11. Обобщени резултати Вариант I, II, III
№ Вариант

CA*Tkr, BGN

Cen, BGN

Cmaint, BGN

LCC за Tur, BGN

Среден разход, LCC/Tur, BGN/year

Вариант I

60828

194553

51250

306631

12265

Вариант II

62345

158516

51250

272111

10884

Вариант III

27508

52901

51250

131659

5266

Фиг. 5 Обобщени резултати Вариант I, II, III
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Процентно съотношение на различните съставни части на LCC за различните варианти е показано на фиг. 6, 7 и 8.

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Изменението на средните годишни разходи за различните варианти при промяна на Tur и процентно
съотношение на годишните разходи за различните варианти при положение, че вариант I е приет за 100% при
изменение на Tur, е показано в таблица 12 и на фиг. 9 и 10.
Таблица 12: Изменение на средни годишни разходи за различно Тur
Вариант II
Вариант III

Вариант I

Tur
год

лв/год

%

лв/год

%

лв/год

%

10

18990

100%

17701

93%

9991

53%

15

15254

100%

13914

91%

7366

48%

20

13386

100%

12021

90%

6053

45%

25

12265

100%

10885

89%

5266

43%

Фиг. 9

Фиг. 10
доставчици, предлагащи по-ниска цена на
електроенергията (от свободния пазар или собствена
ФвЕЦ), което може съществено да намали разходите
за енергия, а от там и общите разходи;

IV. ИЗВОДИ
От направеното изследване, могат да се направят
следните изводи:

2. Чрез използването на осветители „Плосък лъч“ за
осветление на входната и преходната зони на пътен
тунел, може да се постигне намаляване на разходите
за целия живот на осветителната система до 43% от
разходите с конвенционални LED осветители;

1. Основна част от разходите за целия живот на
осветителната уредба на пътен тунел са разходите за
електроенергия.
Поради
тази
причина
е
целесъобразно да се търсят решения с по-малка
инсталирана мощност на осветителната уредба или
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3. Чрез използването на обикновени асиметрични LED
oсветители за осветление на входната и преходната
зони на пътен тунел, които са монтирани на стената,
може да се постигне намаляване на разходите за
целия живот на осветителната система до 11% от
разходите с конвенционални LED осветители;

[10] Пачаманов, A., К. Костадинов, Ст. Петров. Светлодиоден
осветител от тип "Плосък лъч" за пътни тунели.
Годишник на ТУ-София, Том 60, книга 2, 2010.
[11] Petrov Stoyan. Rationalization of expenses for the lighting of
road and urban tunnels, Conference proceedings, Volume 1
(pp. 115 - 120) 2016 (XV International Scientific Conference
“RE & IT – 2016" Renewable Energy & Innovative
Technologies, 10-11 June, Smolyan, Bulgaria).
[12] Petrov Stoyan, Angel Pachamanov. Selection of classical
and/or leds lighting for road tunnel under criterion lifecycle
costs of the installation, Conference proceedings, Volume 1
(pp. 121 - 127) 2016 (XV International Scientific Conference
“RE & IT – 2016" Renewable Energy & Innovative
Technologies, 10-11 June, Smolyan, Bulgaria).

4. С удължаване срока на експлоатация на
осветителната уредба, средните годишни разходи за
осветителната уредба намаляват;
5. За по-нататъшно рационализиране на разходите за
целия живот на осветителната уредба, може да се
прецизират разходите за експлоатация на уредбите и
то най-вече при варианта с използване на
осветители „Плосък лъч“, тъй като при тях
разходите за поддръжка достигат до 39% от целия
разход за осветителната уредба.

Автори: д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов,
професор
в
катедра
“Електроснабдяване,
електрообзавеждане и електротранспорт” (ЕСЕОЕТ),
email: pach@tu-sofia.bg, Р-л проекти в НИС при ТУСофия (www.onilot.com); Стоян Савов Петров - маг.
инж., отчислен с право на защита свободен докторант
по договор на МОН № МУ-ФС-07/2007-2010 в катедра
ЕСЕОЕТ; Димитър Тодоров Павлов - д-р инж., гл. ас. в
катедра „Обща електротехника“ при ТУ София.

6. Използването на осветители „Плосък лъч“ има
бъдеще в осветлението на най-енергоемките зони на
пътен тунел – входната и преходната зони.
V. БЛАГОДАРНОСТИ
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Изследване на висшите хармоници, генерирани от ретрофит
светодиодни лампи
доц. д-р инж. Орлин Петров1, маг. инж. Петя Петрова1
1

Русенски университет „Ангел Кънчев“, България, гр. Русе, ул. Студентска 8, opetrov@uni-ruse.bg

В доклада е представено изследването на генерираните висши хармоници в електрическата мрежа от различни видове
ретрофит светодиодни лампи. Изследването е извършено с над 30 вида светодиодни продукти с различни характеристики
и от различни производители. Получените резултати са представени в обобщен вид, като е направен и съответния анализ
и изводи. Оказва се, че някои от изследваните светодиодни лампи показват относително добри показатели, но има и
такива, които предизвикват значително „замърсяване“ на електрическата мрежа.
Keywords – LED Lighting, Harmonic distortion, Retrofit LEDs.

I.

Електрическа мощност - 7W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 20,000 часа;
- LED BULB Е27 – с параметри:
Цветна температура - Warm White 2700K
Светлинен поток - 470lm
Електрическа мощност - 7W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 20,000 часа;
- LED SPOTLIGHT GU10 – с параметри:
Цветна температура - Nature White 4500K
Светлинен поток - 350lm
Електрическа мощност - 5W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 20,000 часа;
- LED SPOTLIGHT GU10 – с параметри:
Цветна температура - Warm White 3000K
Светлинен поток - 350lm
Електрическа мощност - 5W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 20,000 часа;
- LED BULB E27 – с параметри:
Цветна температура - Warm White 2700K
Светлинен поток - 470lm
Електрическа мощност - 7W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 15,000 часа;
- LED SPOTLIGHT GU10 – с параметри:
Цветна температура - Warm White 2700K
Светлинен поток - 235lm
Електрическа мощност - 4W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 15,000 часа;
- LED SPOTLIGHT GU10 – с параметри:
Цветна температура - Warm White 2700K
Светлинен поток - 520lm
Електрическа мощност - 6W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 50,000 часа;
- LED SPOTLIGHT GU10 – с параметри:
Цветна температура - Neutral White 4200K
Светлинен поток - 550lm
Електрическа мощност - 6W

ВЪВЕДЕНИЕ

През последните няколко години, сме свидетели на
навлизането на светодиодните източници все по-масово
в бита. Предпоставка за това, е разработването на т.нар.
ретрофит светодиодни лампи, при които е възможна
директната замяна на съществуващ конвенционален
светлинен източник с модерен светодиоден.
Тъй като светодиодните продукти са полупроводникови устройства, тяхното захранване трябва да става
с постоянен ток. Това предполага използването на
специализиран захранващ модул (драйвер), за да може
да се осигури правилно функциониране на
устройството [1].
В резултат на това се наблюдават нарушения на
качеството на електрическата енергия, които могат да
причинят повреда в оборудването и генериране на
висши хармоници, които водят до увеличаване на тока
[2].
Въпреки, че мощността на единичен светодиод е
малка, при голям брой потребители използващи
светодиодни лампи в помещенията, може да възникнат
значителни проблеми с качеството на електрическата
енергия [3].
II.

ИЗЛОЖЕНИЕ

В доклада е представено изследване на
генерираните висши хармоници в електрическата
мрежа от различни видове ретрофит светодиодни
лампи. Изследването е извършено с над 30 вида
светодиодни продукти с различни характеристики и от
различни производители.
Част от изследваните светодиодни лампи са:
- LED G9 LAMP – с параметри:
Цветна температура - Warm White 3000K
Светлинен поток - 320 lm
Електрическа мощност - 4W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 20,000 часа;
- LED BULB Е27 – с параметри:
Цветна температура - Cool White 6000K
Светлинен поток - 470lm
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Светлинен поток - 760lm
Електрическа мощност - 8W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 50,000 часа;
- LED G9 – с параметри:
Цветна температура - Neutral White 4200K
Светлинен поток - 300lm
Електрическа мощност - 3W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен живот - 50,000 часа;

Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 50,000 часа;
- LED BULB E27 – с параметри:
Цветна температура - Cool White 6000K
Светлинен поток - 800lm
Електрическа мощност - 8W
Индекс на цветопредаване - Ra > 80
Експлоатационен срок - 50,000 часа;
- LED BULB E27 – с параметри:
Цветна температура - Warm White 2700K

Фиг.1. Снимки на част от изследваните светодиодни ретрофит лампи

На фиг. 1 са показани снимки на част от
изследваните светодиодни продукти, като умишлено не
са показани фирмите производители на лампите, за да
не се предизвика компрометиране на някоя търговска
марка.
При провеждането на изследването са спазени
изискванията на стандартите БДС EN 50160 и БДС EN
61000.
Използван е анализатор на качеството на
електрическата енергия ANALYST 3Q, даващ
възможност за измерване на всички параметри

свързани с качеството на електрическата енергия.
Измерването на хармоничните съставки на тока и
напрежението става до 41 хармоник.
На фиг. 2 до фиг. 9 са показани екрани от
измерванията на различни видове светодиодни лампи.
Показани са само по-значимите резултати на
светодиодни лампи, които представляват интерес от
гледната точка на „замърсяването“ на електрическата
мрежа с висши хармоници.
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Фиг.2. Изследване на лампа LED G9, 4W, 3000K

Фиг.3. Изследване на лампа LED BULB E27, 7W, 6000K

Фиг.4. Изследване на лампа LED BULB E27, 7W, 2700K

Фиг.5. Изследване на лампа LED SPOTLIGHT, 5W, 4500K

Фиг.6. Изследване на лампа LED SPOTLIGHT, 5W, 3000K
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Фиг.7. Изследване на лампа LED SPOTLIGHT, 4W, 2700K

Фиг.8. Изследване на лампа LED SPOTLIGHT, 6W, 2700K

Фиг.9. Изследване на лампа LED G9, 3W, 4200K

III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

генерираните хармонични замърсявания ще
започнат да оказват съществено влияние на
захранващата мрежа.

След проведените измервания и анализиране на
получените резултати, могат да се направят следните
изводи:
1. При нискобюджетните светодиодни лампи се
наблюдава хармонично замърсяване в целия
спектър (от 1 до 29 хармоник), което явно се
дължи на по-нискокачествен захранващ модул.
Общият показател THDI също е с много високи
стойности.
2. При светодиодните продукти от по-висок клас
хармоничните замърсявания са сведени само до 9ти хармоник, като амплитудите на тока за 3, 5, 7 и
9 хармоник са много по-малки от амплитудата на
основния хармоник. Показателя THDI има
сравнително добра стойност.
3. Хармоничните замърсявания за напрежението са
пренебрежимо малки за всички изследвани
образци.
4. Проблемът, който евентуално може да се прояви
след време, е че при много на брой светлинни
източници, сумарният ток ще нарасне и тогава
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Хибридна система за дневно адаптационно осветление на пътни тунели
Ангел Пачаманов1, Стоян Петров1 , Камелия Николова1
1
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Разходите за изкуствено осветление при пътните тунели зависят от вида на системата за осветление, ефективността на
управляващата система и организацията на поддържане - трите фактори са взаимно свързани. В доклада е разгледана
хибридна система за дневно тунелно осветление, резултат от прилагане на LED осветители от тип „плосък лъч“. Те се
монтират ниско на стените на тунела и заради доброто им светлоразпределение яркостта на платното се получава с около
8 пъти по-малък светлинен поток. Заради комфорта при преминаване през тунела и изискването за висока яркост на
стените, първата степен за дневното осветление е изпълнена с класически LED осветители, димирани по стандартен
протокол. Трите останали степени се получават с включване на три групи осветители от тип „плосък лъч“, всяка
димирана от самостоятелен преобразовател за константен ток.
Ключови думи - LED осветители плосък лъч, параметрични преобразователи за константен ток

Hybrid Lighting System for Tunnel Daily Adaptive Lighting
Angel Pachamanov1, Stoyan Petrov1, Kamelia Nikolova1
1

Technical University of Sofia

The cost of artificial lighting in road tunnels depend on the type of lighting system, the effectiveness of the control system and
the organization of maintenance - all three factors are interrelated. The report is considered a hybrid lighting system for daily
tunnel lighting resulting from the application of LED luminaries type "flat beam ". They are mounted low on the wall of the tunnel
and because of their excellent light distribution the luminance of the road surface gets about 8 times less luminous flux. Because of
comfort through the tunnel and the requirement for high brightness wall first stage of daylight is filled with classic LED
luminaries, dimmable on standard protocol. The three other degrees are obtained with the inclusion of three groups of luminaires a
"flat beam" any dimming of separate converter for constant current.
Кeywords - converters for constant current, flat beam LED luminaires

50% - 1400 часа; на степен 75% - 700 часа; на степен
100% - 200 часа. При захранване от подходящи
преобразователи
напрежение-ток
трите
групи
осветители от тип "плосък лъч" могат да се димират
плавно от проектната яркост Lth=R*L20max до яркост
Lth=0.25*R*L20max [2,3,4].

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Управлението на дневното осветление във
входната и преходната зони на пътен тунел се
осъществява по адаптационната яркост L20 в 20градусово поле преди тунела, до получаване на яркост
на платното във входната зона Lth>R*L20, където
R=0.03÷0.06 и зависи от категорията на тунела и
интензивността на трафика. При зададена максимална
стойност L20max за годината, максималната яркост
Lth_max на платното във входната зона обикновено се
реализира от четири групи осветители. Заради
комфорта при пътуване основната група осветители (1)
са класически LED осветители (фиг.1а), разположени
по тавана, като с тях освен пътното платно се осветяват
и стените на тунела на височина 2.5 м (боядисани в
бяло). Останалите 3 групи осветители са от тип "плосък
лъч", монтирани ниско по стените (фиг.1б). Те са около
8 пъти по-ефективни от таванните осветители и със
значително по-малка единична мощност [1].
За географското положение на България,
часовете работа за година на степен 25%, реализирана
от група осветители 1, са около 2300 часа; на степен

a)

б)

Фиг.1 Хибридна система за дневно адаптационно осветление
със симетрични LED осветители 360W по тавана за
обезпечаване на 1/4 Lth_max (а) и LED осветители „плосък
лъч“ 22 W и 11W на 1.1 м по стената за обезпечаване на 3/4
Lth_max (б)

© 2016 Lighting’2016, Sofia
40

II. СЪЩИНСКА ЧАСТ

От фигурата се вижда, че с нарастване на тока,
макар и не съвсем линейно, нараства и светлинният
поток. Нелинейността се дължи на намаляване на
ефективността на светлодиода вследствие повишаване
на температурата на p-n прехода. С нарастване на
температурата на прехода, напрежението върху
светлодиода намалява, което води до още по-голямо
нарастване на тока, съответно до допълнително
загряване на прехода и т.н. до повредата му. Колкото
по-висока е температурата на p-n прехода толкова понеефективно е излъчването на светлина от светлодиода
(фиг. 4), като това влияе и на светлотехническите му
характеристики (фиг. 5).
Изложените причини за нестабилна работа на
светлодиодите при захранване от източник на
напрежение са причина осигуряването на необходимия
светлинен поток да се извършва с промяна на тока през
тях в рамките на диапазон от напрежения, зависим от
волтамперната характеристика на групата захранвани
светлодиоди (фиг. 6). В случая целият модул се
представя с идеализирана V-A характеристика,
състояща се от две прави линии – напрежение UF по
абсцисната ос, при което светлодиодите светят с 0,1.Фн
(фиг. 1) и линия R=dUF/IF, на която лежи точка
(UF+dUF, IF), определяща работната мощност на групата
(като нелинейни полупроводникови елементи, за
светлодиодите не важи законът на Ом и се работи с
графични методи).

A. Управление на светлинния поток на
светлодиоди
Известно е, че светлодиодите не работят стабилно
към източник на напрежение, защото дори малко
отклонение на напрежението на клемите на
светлодиода води до значително изменение на тока
(фиг. 2) и излъчения светлинен поток (фиг. 3) [5].

Фиг. 2 Волт-амперна характеристика на бял светлодиод [5]

Фиг. 3 Лумен-амперна характеристика на бял светлодиод [5]

Фиг. 6 Схеми на свързване на светлодиоди на осветители от
тип «плосък лъч» с мощност 11 и 22 W и представяне на
всяка група с идеализирана V-A характеристика

Фиг. 4 Намаляване на излъчения поток с увеличаване
температурата на p-n прехода на бял светлодиод [5]

С навлизането на светлодиодното осветление се
получи малък парадокс – в близкото минало
индуктивните баласти имаха около 10 пъти по-голям
ресурс от газоразрядните лампи (50-100 х.ч. срещу 5-10
х.ч.). Сега е обратно - светлодиодите издържат около 10
пъти повече от захранващите ги драйвери. Причината
за малката надеждност на драйверите са многото
електронни компоненти, които те съдържат, съответно
вероятността за отказ на цялото устройство се
увеличава.
Заради по-висока надеждност при осветителите от
тип
«плосък
лъч»
(фиг.6)
са
„спестени“
самостоятелните драйвери. Осветителите се захранват
серийно
по
10-15
броя
от
параметрични

Фиг. 5 Относително спектрално разпределение на
излъчванията от бял светлодиод [5]
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1

преобразователи от резонансен тип (тип “Бушеро”),
които поддържат константен ток към товара (фиг.7а),
независимо от промяната на импеданса на линията или
дефект в някой осветител.

. 𝐿 = .𝐶 ,
𝑈

𝐼т = .𝐿1 ,

𝐼т = . 𝐶. 𝑈1 .

B. Изходни условия при разработване на
преобразователя
През 1981г. Пол Бушеро (Франция) показва
интересно свойство на резонансни схеми, захранвани от
източник на променливо напрежение - да поддържат
константен ток през товар, независимо от изменението
на импеданса му. Принципът на работа се пояснява със
схемата от фиг. 7б.
Към верига с два последователно свързани елемента
с импеданси
Z1 и Z2 е приложено променливо
напрежение u1=U1sinωt. Паралелно на импеданса Z2 е
присъединен товар с променяща се в процеса на работа
стойност Zт. Необходимо е да се определи какви
условия трябва да удовлетворяват елементите с
импеданси Z1 и Z2, така че токът през товара да остане
константен.
Синусоидални величини могат да се представят с
комплексни числа, при което изразът за тока през
товара ZТ се получава:
𝐼1 . 𝑍2 . 𝑍𝑇
𝐼т =
=
𝑍𝑇 . (𝑍2 + 𝑍𝑇 )
𝑍 .𝑍
𝑍1 + 2 𝑇
𝑍2 +𝑍𝑇

.𝑍

𝑍2 .𝑍𝑇

𝑇 .(𝑍2 +𝑍𝑇 )

=

𝑈1
𝑍𝑇 .(𝑍2 +𝑍𝑇 )
𝑍1 +
𝑍2

(6)

Разглежданата схема съдържа само реактивни
елементи и не отчита активните съпротивления, които
неминуемо съществуват. Но и така е ясно, че тя решава
задачата за преобразуване на източник на константно
напрежение в източник на константен ток.
Схемата има важно предимство – режимът на к.с. не
е проблемен за захранващия източник – при к.с. във
веригата на товара (Z T= 0), токът IT остава равен на
изчисления по (5), респективно (6). Ако веригата към
товара се прекъсне (ZТ = ∞), което съответства на
режим на празен ход на консуматора, първичния ток I 1
от захранващия източник става безкрайно голям –
резонанс във верига с последователно включени L и С
при липса на активно съпротивление в тяхната верига.
За да не се допуска този режим, на клемите на товара
задължително се поставя нелинеен елемент, който
шунтира товара, ако напрежението върху него нарастне
над определена стойност.

б)
Фиг.7 Резонансен преобразовател напрежение-ток с изход
постоянен ток (а) и елементарна LC схема за поясняване на
принципа на работа (б)

𝑈1

(5)

т.е. за всички стойности на ZТ, токът ще бъде
зависим само от напрежението на захранване на
преобразователя U1 и индуктивното съпротивление на
дросела.
Ако местата на дросела и кондензатора в схемата се
разменят, в общата формула (1) е достатъчно да се
разменят местата на Z1 и Z2. Големината на тока през
товара тогава се получава:

a)

=

(4)

при което токът през товара ще бъде:

a)

(1)

За да бъде токът IT един и същ за всяка стойност на
ZT, израз (1) не трябва да зависи от ZT, за което е
достатъчно условието:
𝑍1 + 𝑍2 = 0
(2)
Ако единият елемент е дросел с индуктивност L и
активно съпротивление R1, а другият – кондензатор с
капацитет C и активно съпротивление R2:
1
𝑍1 = 𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿; 𝑍2 = 𝑅2 − 𝑗
(3)
𝜔.𝐶
За да бъде изпълнено условие (2) двата елемента не
трябва да имат активни съпротивления, а стойностите L
и C трябва да са подбрани по условието за резонанс при
честотата ω на захранващото напрежение:

б)
Фиг. 8 Симулация на захранване на групи LED осветители с
общ ток 3 A (а) и вид на осветители «плосък лъч» с дросел с
типова мощност 1 kVA, 50 Hz (200x130x260 mm)

На фиг.8а е показана симулация за включване на
LED осветители към преобразовател, предназначен за
захранване на 30 осветителя от тип «плосък лъч»,
показани на фиг.8б [2]. На изхода на преобразователя
се използва двупътен токоизправител заради характера
на товара - LED осветители, работещи с еднополярен
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C. Технико-икономическа обосновка за използване
на хибридна система за дневно адаптационно
осветление на пътни тунели
База за сравнение на разгледания вариант ще бъде
реален проект на дневно адаптационно осветление на
тунелна тръба от автомагистрален тунел, изпълнено с
два реда симетрични LED осветители с единична
мощност 360 W. В проекта е предвидено да се монтират
260 броя осветители, които да осигурят яркост на
платното във входната зона 275 cd/m2. За простота ще
бъдат направени следните допускания:

ток с константна ефективна стойност (променливият
ток на изхода на преобразователя е константен, ако е
константно напрежението на входа му).
В случай на захранване на преобразователя от
DC/AC преобразовател към фотоволтаична станция за
нуждите на тунела, осигуряването на различни
напрежения е предпоставка за получаване различни
токове (табл.1). Размерите на пасивните елементи на
преобразователя може да се намаляват значително при
работа на повишена честота, напр. 300 Hz (фиг.9), с
което се избягва и влиянието на пулсациите на потока
заради избраната еднофазна схема на преобразователя.

Инвестициите включват единствено осветителите,
като цената на вложените пари е 4% на година
(лихва по средства, получени от държавата);
Разходите за електроенергия се вземат за целия
живот на уредбата, без да се отчита промяна в
цената й (реално тя расте с инфлацията и към
сегашния момент се получава същата);
В класическото решение се приема, че дневното
осветление се изпълнява с четири групи
осветители, всяка осигуряваща по 0,25.Lth_max;
За класическото решение се приема 4-степенно
управление при работа на степените 2300, 1400,
700, 200 часа/година;
Цената на класически LED осветител е 2,5 лв/W, а
с НЛВН 1 лв/W;
Цената на LED осветител „плосък лъч“ е 10 лв/W;

1.

2.

3.

4.

Фиг. 9 Симулация на захранване на групи LED осветители с
общ ток 3 A при входно напрежение с честота 300 Hz (от
DC/AC преобразовател към фотоволтаична станция)
U, V
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

I, A
3,077
2,745
2,421
2,097
1,779
1,455
1,15
0,851
0,558
0,266

5.

I, %
100
89
79
68
58
47
37
28
18
9

6.

LED осветителите „плосък лъч“ постигат единица
яркост на платното с 8 пъти по-малка мощност.
Полученото решение с два реда симетрични LED
осветители 360W на 5.5 м по тавана на 1.5 от
бордюрите (ширина на платното 11 м) е показано в
таблица 1.
Таблица 1 Решение с два реда симетрични LED осветители
360W на 5.5 м по тавана на 1.5 от бордюрите (ширина на
платното 11 м)

a)

Работа на
степен, ч.

Степен, %

Раб. група
осветители

Тежест
на гр., %

Раб.
група1

Раб.
група2

Раб.
група3

Раб.
група4

2,5

2300

25

1

25%

1

0

0

0

2

1400

50

2

25%

1

1

0

0

I, A

700

75

3

25%

1

1

1

0

I, %

200

100

4

25%

1

1

1

1

4600

2300

900

200

3

1,5
1

4600

0,5
0
0

50

100

150

200

250

б)
Фиг. 10 Токове през товара при промяна на напрежението U1
на входа на преобразователя (резултатите са от симулация на
схемата от фиг.7а)
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ГРУПА
ОСВЕТИТЕЛИ

Брой
осв.

М-ст на
групата,
W

Работа
за 1г., ч.

Енергия
за 1
год.,
kWh/г

Дял
група,
%

0-25%

65

23400

4600

107640

57,5

25-50%

65

23400

2300

53820

28,8

50-75%

65

23400

900

21060

11,3

75-100%

65

23400

200

4680

2,5

ОБЩО

260

93600

4600

187200

100

А. Пачаманов: Хибридна система за дневно адаптационно осветление на пътни тунели
Получените резултати на база LCC като процент
спрямо тези за класическата уредба са представени в
таблица 4.

Полученото решение с 1/4 LTH от симетрични LED
осветители 360W на 5.5 м по тавана на 1.5 от
бордюрите и с 3/4 LTH от LED осветители «плосък
лъч» 22 W на 1.1 м по стените (ширина на платното
11 м) е показано в таблица 2.

Таблица 4 Получени резултати за технико-икономическа
обосновка при избор на вариант

Таблица 2 Решение с 1/4 LTH от симетрични LED осветители
360W на 5.5 м по тавана на 1.5 от бордюрите и с 3/4 LTH от
LED осветители «плосък лъч» 22 W на 1.1 м по стените
(ширина на платното 11 м)
ГРУПА
ОСВЕТИТЕЛИ

Брой
осв.

М-ст на
групата,
W

Работа
за 1г.,
ч.

Енергия
за 1 год.,
kWh/г

Дял
група,
%

0-25%

65

23400

4600

107640

91,5

25-50%

133

2925

2300

6728

5,7

50-75%

133

2925

900

2633

2,2

75-100%

133

2925

200

585

0,5

ОБЩО

65+399

32175

4600

117585

100

Резултати за класическото решение
K*,
лв

Раб. група
осветители

Тежест
на гр., %

Раб.
група1

Раб.
група2

Раб.
група3

Раб.
група4

1150

12,5

1

12,5

1

0

0

0

2550

50,0

2

37,5

1

1

0

0

800

87,5

3

37,5

1

1

1

0

100

100

4

12,5

1

1

1

1

100

4600

3450

900

100

4600

ГРУПА
ОСВЕТИТЕЛИ

Брой
осв.

М-ст на
групата,
W

Тежест в
Lth_max,
%

Работа
за 1г.,
ч.

Енергия
за 1 год.,
kWh/г

Дял
група,
%

0-12,5%

33

11700

12,5

4600

53820

72,4%

12,5-50,0%

199

4388

37,5

3450

15137

20,4%

50-87,5%

199

4388

37,5

900

3949

5,3%

87,5-100%

33*

14300

12,5

100

1430

1,9%

ОБЩО

33+
398+
33*

74336

100%

100

Ca,
E, kWh/г. e, лв/kWh
лв/г.

0,25

Cen**,
LCC/T***,
LCC, лв за Т
лв/г.
лв/г.

46800

1544470

61779

Резултати за хибридно решение 1: степени 25/50/75/100
K,
лв

r,
%

T,
год.

146250

4

25

Ca, лв/г. E, kWh/г. e, лв/kWh

9362 117585

0,25

* 63%

K,
лв

r,
%

T,
год.

131300

4

25

* 56%

LCC, лв
за Т

LCC/T,
лв/г.

29396 968950

38758

Cen,
лв/г.

** 63%

Резултати
за
12,5/37,5/87,5/100

хибридно

решение

Ca, лв/г. E, kWh/г. e, лв/kWh

8405

74336

0,25

Cen,
лв/г.

*** 63%

2:

LCC, лв за LCC/T,
Т
лв/г.

18584 674717
** 40%

степени

26989
*** 44%

* инвестиции като процент на тези за класическа уредба
** год. разходи за енергия като процент спрямо тези за
класическа уредба
*** общите год. разходи на база LCC като процент спрямо
тези за клас уредба

Таблица 3 Решение с 1/8 LTH от симетрични LED осветители
360W на 5.5 м по тавана на 1.5 от бордюрите, с 3/4 LTH от
LED осветители «плосък лъч» 22 W на 1.1 м по стените и с
1/8 LTH от осветители с НЛВН 440W на 5.5 м по тавана на 1.5
от бордюрите (степени 12,5/50/87,5/100)
Степен,
%

T,
год.

234000 0,04 25 14979 187200

Полученото решение с 1/8 LTH от симетрични
LED осветители 360W на 5.5 м по тавана на 1.5 от
бордюрите, с 3/4 LTH от LED осветители «плосък
лъч» 22 W на 1.1 м по стените и с 1/8 L TH от
осветители с НЛВН 440W на 5.5 м по тавана на 1.5
от бордюрите (степени 12,5/50/87,5/100) е показано в
таблица 3.

Работа на
степен, ч.

r,
%

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Новото решение осигурява 37% намалени
годишни разходи за енергия при 37% по-ниски
инвестиции. При разделяне на първата група
осветители на две (втората подгрупа се включва в
диапазона 87,5-100% Lth_max) и при запазване на броя
на осветителите „плосък лъч“, прегрупирани като втора
и трета група, горните съотношения са поблагоприятни и решението осигурява 60% намалени
годишни разходи за енергия при 44% по-ниски
инвестиции. Общите годишни разходи за осветление,
изчислени на база живота на уредбата, са с 56% помалки;
3. Ниско-разположените по стените осветители имат
по-лесна експлоатация, което намалява разходите за
почистване и смяна на осветители;
4. С отпадането на индивидуални драйвери за 3/4 от
инсталираната мощност за осветление надеждността на
системата нараства;
4. Независимо че в тунелното осветление
пулсациите на светлинния поток не се нормират, при
използване на преобразователи с повишена честота
влиянието им може да се елиминира.

* класически осветители 440W с НЛВН с цена 1лв/W
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Димируеми LED осветители за вътрешно-квартални улици
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Резюме: В доклада са разгледани нискостойностни LED-осветители за обслужващи улици и малки населени места с три
нива на излъчвания светлинен поток. Те се превключват от ниво 100% на нива 50%, 20% и 0% посредством вграден в
драйвера микропроцесорен модул, следящ напрежението на захранваща линия за класическите осветители с НЛВН,
димирани с автотрансформатор (AT) от уличната касета. При липса на АТ в касетата, съответно осветители с НЛВН в
линията, микропроцесорният модул работи като таймер. Той отброява минутите след включване на линията от уличната
касета и активира един от четирите изхода 0/5V за LED-драйвeра, в съответствие с режима - 100, 50, 20 или 0%.
Ключови думи: улично осветление, димиране
Abstract: Dimmable LED luminaires for streets, Angel Pachamanov, Daniel Kaytsanov, Konstantin Hristov. This paper examines
low-cost LED-luminaries with three levels of luminous flux for streets, classes S5/S6. They switch from level 100% to levels 50%,
20% and 0% through the built-in driver microprocessor module that tracks the voltage power line in the conventional HPSLluminaries which are being dimmed through the street cartridge autotransformer (AT). In the absence of AT cartridge, respectively
HPSL-luminaries in the line, the microprocessor module works as a timer. It counts the minutes since the line was switched on from
the street cartridge and activates one of the four outputs 0/5V for LED-driver, in accordance with the modes - 100, 50, 20 or 0
percent.
Keywords: street lighting, dimming of LEDs

включват до 4000/(80/0,9)=45 осветителя с НЛВН
70W. По часовете работа на осветлението за
различните нива на димиране текущо се
преизчислява остатъчния ресурс на лампите с цел
опредеделяне подходящият момент за групова
подмяна. Освен това, работа на понижена мощност
на лампите, докато са нови, реално осигурява повисока стойност на експлоатационния фактор MF.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Разпространено e мнението, че LED-осветители с
малка мощност не е изгодно да се димират, поради
невъзможност вложените средства за управление да
се изплатят с цената на спестената енергия. В
доклада е разгледано решение, позволяващо
осигуряване на три нива на излъчвания светлинен
поток (100, 50 и 20%) на нискостойностни LED
осветители. В преходния период на съвместна работа
на LED-осветители и класически осветители с НЛВН
(димирани от автотрансформатор в уличната касета),
захранващото напрежение на линията се поддържа
на Uмр>200V до 22 ч., 180<Uмр<200V от 22 до 24 ч.
и Uмр<180V след 24 часа, с което се осигуряват
режими 100, 75 и 50% от номиналния поток (фиг.1).
Димирането на LED-осветителите от същата линия е
по информация от микропроцесорен модул, следящ
напрежението
на
линията
и
осигуряващ
съответстващо на класическите осветители ниво на
димиране, съответно 100% на 50% и 20% (фиг.2).
Ниво 20% е
в интервала на нощта, когато
обслужващите улици преминават в клас S7 (обща
ориентация) и този режим осигурява двукратно
намаляване разхода на енергия за осветление [4].
Управлението на автотрансформатора (АТ) в
уличната касета е с интернет базиран сегментен
контролер, който в зависимост от часа и състоянието
на светлинните източници превключва захранването
на осветителите на такъв извод, който съответства на
изискваната от класа на улицата осветеност. Към
един еднофазен автотрансформатор 4000 VA се

Фиг.1. Схема на димиращ автотрансформатор
230/200/180V за НЛВН с обща мощност 4kVA и опитна
постановка за ръчно и автоматично управление

"Интелигентността" на съществуващия драйвер
на
LED-осветителя
е
във
вградения
микропроцесорен модул (фиг.2), регистриращ
промяната на захранващото напрежение и
осигуряващ сигнал към инвертора, съответстващ на
необходимия ток във веригата на светлодиодните
модули – 100%, 50% или за 20% от номиналния
поток, съответно при регистрирано напрежение до
200V, между 200 и 180V и под 180V.
© 2016 Lighting’2016, Sofia
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На фиг. 3 е показан вариант на модула за
управление и диаграма за работата му за
географската ширина на Р. България. Напрежението
на линията се следи чрез оптрон с аналогов изход
към пин AN1 на АЦП на контролера. Контактът ON
LIGHT е на рид реле, включвано от пин RB4 при
регистриране на напрежение от 100 до 250 VAC на
линията за уличното осветление. Отваря се при
напрежение на линията под 100 VAC. Модулът не е
постоянно под напрежение, но чрез литиева батерия
в
него
се
съхранява
информация
за
продължителността на нощта през последните 100
дни за нуждите на организирания програмно
часовник за реално време. Предвиден е режим при
постоянно включена линия - от собствен
фоторезистор към пин AN0 и изход към същото рид
реле 5 V от пин RB4 (така работят повечето
осветители в САЩ – линията е постоянно под
напрежение, а всеки осветител има фотоклетка).
Сутрин, ако след очакваната продължителност на
нощта линията не се изключи, осветителят се
самоизключва (при първоначално включване
продължителността на нощта се приема за 12 часа,
но при следващото денонощие се работи с валидна
стойност). Ново включване е възможно само след
отваряне на контакта ON LIGHT. Обърквавето на
програмата
на
модула
при
наличие
на
продължителни токови удари се избягва със заложен
минимум за продължителността на нощта 9 часа.
Режимът на работа на модула (димиране чрез
следене напрежението на линията, или чрез таймер)
се избира с джъмпер U1T0 на платката. Режим бързо
тестване работата на таймера се задава с включен
джъмпер TST1 на платката - цялата програма се
изпълнява за 12 секундна продължителност на нощта
вместо за 12 часова. Ръчно включване на желано
ниво е възможно при включен джъмпер MAN1 и
последователно избиране на режима с бутон LOOP 100%, 50%, 20%, 0%, (фиг.3). Едновременно със
сигналите за управление REL1, REL2 REL3 има
предвиден изход PWM на пин RB3. Независимо от
състоянието на джъмпери U1T0 и AUTO1 изходите
при отделините режими са:

Фиг.2. Блокова схема на „интелигентен” драйвер за
LED-осветител, работещ в обща мрежа с класически
осветители с НЛВН [4]
2. СЪЩНОСТ НА НОВОТО РЕШЕНИЕ
През последните години външното осветление в
малките населени се изпълнява масово с
нискостойностни LED-осветители, неизискващи
специално охлаждане и отличаващи се с добра
енергоикономичност заради малката си мощност.
При липса на автотрансформатор в уличната касета,
микропроцесорният модул в LED-осветителя
продължава да се използва, но със функция на
таймер, стартиращ се с настъпването на нощта
(включване на линията). В зависимост от стойността
на брояча на минути (таймера), процесорният модул
осигурява 4 сигнала, определящи работата на
инвертора - работа на осветителя на ниво 100% от
стъмняване до 22 ч., на ниво 50% след 22 ч. и на
ниво 20% след 24 ч. Така енергоикономичният
режим на LED-осветителите се запазва, като е
добавен допълнителен извод за програмно
изключване на осветителя, 15 минути след
надвишаване продължителността на предишната
нощ.

Режим 100%: изводи REL1=5 V, REL2=REL3=0
V; PWM=100% (RB3=5 V)
Фиг.3. Микропроцесорен модул и диаграма за работата му
за средната географска ширина на Р. България

Режим 50%: изводи REL1=0 V, REL2=5 V,
REL3=0 V; PWM=50% (RB3)

Програмното осигуряване на микропроцесорния
модул е подобно на това на контролера за
управление на АТ (фиг.1) - след отброяване на
определени минути осветителят преминава от режим
100% на 50% (около 22 ч.), след още 120 минути
(около 24 ч.) - на 20%, а половин час преди
разсъмване, отново се включва на 100% (по
запомнена продължителност на нощта от предното
денонощие).

Режим 20%: изводи REL1=REL2=0 V, REL3= 5 V;
PWM=20% (RB3)
Режим 0%: изводи REL1=REL2=REL3=0 V;
PWM=0% (RB3)
Програмно
реализиран
таймер,
превключванего спрямо началото нощта=

2

47

осигурява

нощта намалява двукратно разхода на енергия за
осветление на обслужващи улици и те са добра
алтернатива за решаване на проблемите на общините
с
разходите
за
публично
осветление.
Индивидуалното димиране с „интелигентни“
драйвери
с
микропроцесорни
модули
е
изключително изгодно – допълнително вложените
средства се изплащат до 3 години със спестените
разходи за енергия, което е далеч от половината
ресурс на уредбата, дори той да е на долната граница
от 15 години.

а)

5. БЛАГОДАРНОСТ

б)

Направените изследвания са финансирани със
средства от Министерството на образованието и
науката, Фонд “Научни изследвания”, договор №
МУ-ФС-07 “Оптимизиране по разход на енергия на
осветителни уредби за улици и пътни тунели”.

Фиг.4. Драйвер за LED-осветители с димиране на три нива
чрез модул, задаващ режими 100%, 50%, 20%, 0%.

3. КАК СЕ ИЗПЛАЩА РЕШЕНИЕТО
Изследването за гранична цена на предлагане на
LED-осветители с различна мощност показва, че тя
трябва да е такава, че допълнителните инвестиции за
новото решиние да се изплащат до 1/2 част от
живота на уредбата с цената на спестената енергия
от димиране. Ако LED-осветителят за обслужващи
улици е 24 W, микропроцесорният модул оскъпява
драйвера му с около 25 лв. При цени на
дневна/нощна енергия 0,25/0,15 лв/kWh, за условна
12-часова нощ разходите за енергия на година са:
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365*0,024*(4*0,25+8*0,15)=19,27 лв.
Ако се димира по нива 100/50/20%, то 3 часа се
работи при цена на енергията 0,25 лв/kWh, 2 часа на
цена (0,15+0,25)/2=0,20 лв/kWh и 7 часа на цена 0,15
лв/kWh. Тогава разходите за енергия на година са:
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365*0,024*(1*3*0,25+0,5*2*0,20+0,2*7*0,15)=10,16
лв.
Светлодиоден осветител 24 W без вторична
оптика се продава на едро за около 120 лв/бр. с
класически драйвер и за 145 лв – с „интелигентен”.
Тогава за 1000 бр. осветители К1=120000 лв, а
К2=145000 лв. Пренебрегват се разходите за смяна
на светлинни източници (по-скъпият вариант е с
предимство по отношение на експлоатационни
разходи и ефектът от решението се занижава заради
простота) и се оставя само разликата за платената
енергия, т.е. за 1000 броя осветители С1=19270
лв/год.; съответно С2=10160 лв/год.
Срокът за откупуване на допълнителните
инвестиции
за
интелигентни
драйвери
с
микропроцесорни модули ще бъде:
Т=(К2-К1)/(С1-С2)=(145000-120000)/(1927010160)=2,74 години
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Използването
на
нискостойностни
LEDосветители в режим на дълбоко димиране през
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Измерване на пространственото изменение на цветовите
характеристики на светлинни източници
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В доклада се представят резултати от измерване на изменението на цветови характеристики в пространството на
различни по вид и мощност светлинни източници и осветителни тела, посредством автоматизиран гониофотометър с
прикрепен към него специализиран спектрофотометър с датчик със CCD матрица.
Ключови думи – корелирана цветна температура, LED, индекс на цветопредаване, гониофотометър, спектрофотометър.

I.

осветеността и цветовите характеристики на лампите
[5]. Посредством втори USB порт се осъществява
връзка между компютъра и ротационния елемент, в
който е разположен стъпков двигател и се осъществява
завъртане в предварително зададени хоризонтални
равнини и вертикални ъгли, с което се осъществява
измерване на пространственото изменение на цветовите
характеристики. На фиг. 1 са показани компонентите,
изглаждащи гониофотометъра.

ВЪВЕДЕНИЕ

Важно значение за работоспособността, комфорта,
настроението и психологическото въздействие на
хората оказват не само количествените, но и
качествените показатели на изкуственото осветление –
корелираната цветна температура Тс (ССТ) и общия
индекс на цветопредаване Ra (CRI) [1,3,4]. В
нормативните документи те са заложени като
колориметрични показатели, които трябва да се
съобразяват от проектантите при избора на светлинни
източници, което се извършва според интегралните
цветови характеристики, дадени в техническите
параметри от производителя. Към настоящия момент
няма достатъчно изследвания и информация, относно
пространственото
изменение
на
цветовите
характеристики
на
светлинните
източници
и
осветителни тела. Изменението на корелираната
цветната температура и на индекса на цветопредаване в
пространството оказва влияние върху равномерността
на разпределение на цветовете и върху качественото им
възприемане в различните точки от работната
повърхност, което за някои производствени дейности
може да има съществено значение [1,4].
II.

Фиг. 1. Гониофотометър с прикрепен спектрофотометър

ПОСТАНОВКА НА ИЗМЕРВАНИЯТА

Необходимо е да се извърши първоначална
калибровка на уреда с еталонна LED лампа и задаване
на измервателно разстояние от 0,4 m между
изследвания светлинен източник и датчика със CCD
матрицата – фиг. 1 [5]. При изследване на осветителни
тела с по-големи размери е препоръчително
съотношението между максималния размер на тялото и
разстоянието до измервателния датчик да бъде 1:5. По
време на измервателния процес захранващото
напрежение
трябва
се
поддържа
постоянно,
съответстващо на номиналното за изследваните
светлинни източници и осветители.
Изборът на хоризонтални С-равнини зависи от
геометричната форма на светлинния източник и/или на
осветителното тяло. При ротационна симетрия е
достатъчно измерванията да се проведат в една Сравнина, но при сложна форма и конструкция на
оптичната система, могат да се задават различни

Измерванията на цветовите характеристики на
различни светлинни източници се извършва с
притежаван
специализиран
автоматизиран
гониофотометър Rainbow Light с прикрепен към него
спектрофотометър с датчик със CCD матрица,
благодарение на който е възможно да се изчисляват и
цветовите (колориметрични) показатели на светлинните
източници – координати на цветността на лъчението,
корелирана цветна температура, общ индекс на
цветопредаване. Автоматизираният гониофотометър
притежава ротационно тяло със стойка, към която се
закрепват лазер за точно позициониране прямо датчика
и изследваните светлинни източници и осветителни
тела. Към гониофотометъра чрез USB порт към
компютър се осъществява връзка със специализиран
софтуер Candela Distribution, който изчислява
светлинния поток, интензитета на светлината,
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равнини през 15°. За постигане на задоволителна
точност при измерваните цветови показатели в дадена
С-равнина, е необходимо да се зададе малък интервал
на вертикалните ъгли – 2,5° [5].
Измерванията се осъществяват в лаборатория
„Осветителна и инсталационна техника“ към
Технически университет - Габрово в специално
създадено за такъв вид измервания тъмно помещение,
без дневна светлина със стени и таван, боядисани с
черна боя с минимално дифузно отражение на
светлината.
III.

Фиг. 4. №3: Компактна луминесцентна лампа – 21W

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА

Проведени са измервания на пространственото
изменение на цветовите характеристики на следните
изследвани светлинни източници и осветители:
- №1: нажежаема лампа (НЛ) с прозрачна колба – 25W;
- №2: нажежаема лампа с матирана колба – 60W;
- №3: компакта луминесцентна лампа (КЛЛ) – 21W;
- №4: светлодиодна (LED) лампа – 3,5W;
- №5: LED лампа – 5,5W;
- №6: LED лампа – 10W;
- №7: LED лампа – 12W;
- №8: LED плафониера – 7,8W;
- №9: LED осветител с ротационна симетрия – 17,7W;
- №10: LED осветител с ротационна симетрия – 20 W;
- №11: LED осветител с ротационна симетрия – 21W;
- №12: LED осветител с ротационна симетрия – 23W;
- №13: LED осветител с ротационна симетрия – 28,5W;
- №14: LED осветител с ротационна симетрия – 34W.

Фиг. 5. №4: LED лампа – 3,5W

Фиг. 6. №6: LED лампа – 10W

Фиг. 2. №1: Нажежаема лампа с прозрачна колба – 25W

Фиг. 7. №7: LED лампа – 12W

Фиг. 3. №2: Нажежаема лампа с матирана колба – 60W
Фиг. 8. №14: LED осветител – 34W
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Фиг. 9. Пространствено изменение на корелираната цветна температура на изследваните светлинни източници
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Фиг. 10. Пространствено изменение на общия индекс на цветопредаване на изследваните светлинни източници

На фиг. (2÷8) са показани графично зависимостите
на корелираната цветна температура Tc и индекса на
цветопредаване Ra от стойността на вертикалните ъгли
за една и съща С-равнина: 0°-180°. Вертикален ъгъл 0°
съответства на перпендикулярно положение на
повърхността на измервателната CCD матрица на
спектрофотометъра спрямо радиалната ос на
изследваните светлинни източници и осветителни тела.
Изследванията се провеждат при вертикални ъгли през
интервал от 2,5°, което осигурява достатъчна точност
на резултатите. На фиг. 9 и фиг. 10 е представено
сравнение на пространственото изменение на
корелираната цветна температура (фиг. 9) и на общия
индекс на цветопредаване (фиг. 10) върху обща
координатна система за изследваните лампи и LED
осветители.
В таблица 1 са представени измерени стойности на
координатите на цветността на лъчението X и Y,
доминиращата дължина на вълната dom., корелираната
цветна температура Тс и общия индекс на
цветопредаване Ra за изследваните светлинни
източници. Излъчването на светлинните източници е
ахроматично с наличие на допълнителни излъчвания,
които имат различна дължина на вълната от
доминиращата. Това е причина за зрително
възприемане на определен цвят, чиито цветови

координати са различни от доминиращата дължина на
вълната [2,6]. Изследваните LED лампи са от
технологията син светлодиод с покритие от жълт
луминофор.
Таблица 1. Измерени общи цветови характеристики на
изследвани светлинни източници и осветителни тела
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Изследвана лампа/
осветително тяло
НЛ 25W-прозрачна
НЛ 60W -матирана
КЛЛ 21W
LED лампа 3,5W
LED лампа 5,5W
LED лампа 10W
LED лампа 12W
LED плафон. 7,8W
LED осв. 17,7W
LED осв. 20W
LED осв. 21W
LED осв. 23W
LED осв. 28,5W
LED осв. 34W

X
-

Y
-

0,4715
0,4696
0,3093
0,4605
0,3823
0,4213
0,4647
0,3028
0,3833
0,3360
0,3449
0,3736
0,4313
0,4309

0,4715
0,4075
0,3357
0,4036
0,3710
0,3887
0,4147
0,3196
0,3754
0,3403
0,3480
0,3674
0,3930
0,3924

dom.
[nm]
593
593
486
606
485
481
586
484
486
484
484
485
477
476

Тс
[K]
2525
2546
6635
2637
3905
3154
2664
7184
3911
5344
4994
4126
3005
3006

Ra
98,6
98,5
82,5
87,8
89,1
70,2
82,5
73
80,2
75,2
84,2
85,2
83,8
84,2

В таблица 2 са представени максималните и
минималните стойности на корелираната цветна
температура и максималните Тс max и минимални Тс
min отклонения в (%) от общата стойност на Тс.
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В таблица 3 са представени максималните и
минималните стойности на индекса на цветопредаване
и максималните Ra max и минимални Ra min отклонения
в (%) от общата стойност на Ra.

Проведените измервания на пространственото
изменение на цветовите характеристики показват
наличието на зависимост на корелираната цветна
температура и индекса на цветопредаване от
вертикалните ъгли. Резултатите от фиг. (2÷8) показват,
че при светлинни източници, покрити с луминофор, с
увеличаване на вертикалните ъгли се увеличава и
корелираната цветна температура. От фиг. 9 се вижда,
че Тс и Ra при LED осветителите се изменят значително
при стойности на вертикалните ъгли след ±82,5°. Това
може да се обясни с недостатъчно плътно покритие на
луминофор или дори липса на такова покритие в някои
участъци на LED лампите след този пространствен
диапазон. Общият индекс на цветопредаване Ra има
аналогична зона на наличие на пространствено
изменение, като тази на корелираната цветна
температура.
При №1 – НЛ с прозрачна колба (фиг. 2) не се
наблюдава изменение на Тс и Ra в пространството, като
максималното и минимално отклонение от общата
стойност на Тс и Ra е до 1% - таблици 2 и 3. При №2 –
НЛ с матирано покритие, Тс се изменя и приема
минимални стойности при ъгли, близки до 0° – 2410К, а
максимумът е в ъгли ±(105°÷145°) – 2548К.
От анализа на резултатите от измерванията на
пространственото
изменение
на
цветовите
характеристики на светлинни източници може да се
направи заключение, че то може да бъде значително
при LED от технологията син+луминофор и прозрачна
леща, както и при светлинните източници с някои
типове и форми матирани разсейватели и доказва
необходимостта от извършване на такива измервания.

Таблица 2. Изчислени отклонения от общата Тс за
изследваните светлинни източници и осветителни тела
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Изследвана лампа/
осветително тяло
НЛ 25W-прозрачна
НЛ 60W -матирана
КЛЛ 21W
LED лампа 3,5W
LED лампа 5,5W
LED лампа 10W
LED лампа 12W
LED плафон. 7,8W
LED осв. 17,7W
LED осв. 20W
LED осв. 21W
LED осв. 23W
LED осв. 28,5W
LED осв. 34W

Тс, max
[K]
2548
2548
6879
5578
6278
7077
2753
9952
8195
8598
8427
8096
6188
7256

Тс, min
[K]
2501
2410
6468
2590
3835
2785
2613
4169
3720
4575
4312
3742
2757
2907

Тс max
[%]
101
100,1
104
212
161
224
103
139
210
161
169
196
206
241

Тс min
[%]
99
94
97
98
98
88
98
58
95
86
86
91
92
97

Таблица 3. Изчислени отклонения от общия Rа за
изследваните светлинни източници и осветителни тела
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Изследвана лампа/
осветително тяло
НЛ 25W-прозрачна
НЛ 60W -матирана
КЛЛ 21W
LED лампа 3,5W
LED лампа 5,5W
LED лампа 10W
LED лампа 12W
LED плафон. 7,8W
LED осв. 17,7W
LED осв. 20W
LED осв. 21W
LED осв. 23W
LED осв. 28,5W
LED осв. 34W

Ra, max
99,1
98,7
87,3
93,6
95,6
91,8
83,4
90,5
94,5
95,4
96
95,8
95,8
95

Ra, min
98,1
89,8
80,8
73,7
84,2
61,9
78,6
57,6
75
71,9
78,4
74
81,2
59,3

Ra max
[%]
100,5
100,2
106
107
107
131
101
124
118
127
114
112
114
113

Ra min
[%]
99
91
98
84
95
88
95
79
94
96
93
95
97
70
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Максималните отклонения на корелираната цветна
температура са по-големи при LED лампите и LED
осветителните тела – средно с над 90% от общата
стойност на Тс. Отклонение на Тс при НЛ с прозрачна
колба (лампа №1 – таблица 2) е под 1% от общата
стойност на Та.
IV.
АНАЛИЗ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от таблица 1 показват, че при някои
светлинни източници, въпреки ниската стойност на
доминиращата дължина на вълната dom<480nm, която
съответства на синия цвят, корелираната цветна
температура има ниски стойности Т с=(3000÷3900)К –
LED осветители №9 и13. При LED лампа №5 и LED
осветител №9 от същата таблица 1 се вижда, че
стойностите на координатите на цветността X и Y са
приблизително еднакви и затова dom и Tc имат подобни
стойности, но общият индекс на цветопредаване Ra се
различава. Това потвърждава, че отделните цветови
характеристики X, Y и Тс не дават пълна информация за
спектралното разпределение на излъчването.
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Колориметрия – актуално състояние и LED/светодиодно предизвикателство
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На база направен хронологичен обзор на международните норми в областта на колориметрията са представени
съвременното й състояние и действащи стандарти. Разгледано е приложението на колориметрията като
предизвикателство за модерните светодиоди. Представени са резултати от измерване на цвета на светодиодни лампи,
достъпни на пазара в България.
Keywords – цвят, колориметрия, СIE препоръки, стандарт, LED/светодиод.

I.

между светло и тъмно, докато колбичките реагират на
цвета. Колбичките са три вида, като всеки от тях е
чувствителен към видими излъчвания с определена
дължина. Част от колбичките реагират най-вече на
светлина в спектралния диапазон 400-500nm т.е. са
чувствителни към синята светлина. Други колбички
възприемат предимно зелената светлина – т.е. в
диапазона 500-600nm. Третият вид колбички са найчувствителни към червените излъчвания – между 600 и
700nm.
Това съчетание от цветочувствителни клетки,
намиращи се в зрителния анализатор на човека
обуславя чувствителността му и възможността му да
рaзличава и възприема милиони цветове.

ВЪВЕДЕНИЕ

Науката за цвета и неговото измерване –
колориметрията е сравнително млада, но бурно
развиваща се в унисон с най-новите научни постижения
и технологии.
За разлика от познатите физически свойства на
предметите (твърдост, топлопроводимост и др.), цветът
не е тяхно свойство, а усещане, възникващо в човешкия
мозък под действие на лъчист поток, отразен от
предметите и попаднал в зрителния анализатор на
човека. Цветовете не само нямат физическо изражение,
но и се променят постоянно. Това се дължи на редица
причини, като основни сa начинът по който цвета се
формира и се възприема oт човешкото око. С цел
количествена оценка на цветовете в международен
мащаб са стандартизирани редица колориметрични
системи, цветови пространства и условия на
наблюдение и осветяване на предметите.
Едно от най-важните свойства на светлината е
нейният цвят. Във фотометрията луменът е лумен, без
значение каква дължина или комбинация от дължини
на светлинните вълни допринасят за неговата
реализация, докато за колориметрията именно
комбинацията от излъчвания във видимия спектър води
до получаване на възприятието за цвят. Цветът на
обектите съответно не може да бъде устойчив и
абсолютен и зависи от светлината на която се
наблюдава.
Окото е сетивен орган, адаптиран да възприема
светлината – фиг. 1. Ретината на окото приема стимула
– енергиен сигнал и го предава към мозъка, където той
се възприема като цвят. Светлината, която се отразява
или пропуска от обекта на наблюдение се възприема от
зрителния анализатор на човека като се трансформира в
токови импулси, които задействат цветоусещането в
мозъка.
Ретината на зрителния анализатор на човека
съдържа светлочувствителни клетки. Те са два вида:
пръчици и колбички. Пръчиците възприемат само
интензивността на светлината – т.е правят разлика

Фиг. 1 Устройство на човешки зрителен анализатор

Светлинните излъчвания имат еднаква скорост от
300000км/сек, но се излъчват на различни интервали,
наречени честота. Те могат да бъдат класифицирани на
база дължината им или броя на осцилациите, които
правят в секунда – фиг. 2. Броят осцилации в секунда
или честотата се измерва в Hz (Херц). Разстоянието
между пиковете на енергийните излъчвания се нарича
дължина на вълната и се измерва в нанометри.
Човешкото око може да възприема светлинни
излъчвания с дължина на вълната от 380 (360 nm - 400
nm), до 780 nm (760 nm - 830 nm) [1].
Отделните дължини на вълните се възприемат като
дискретни т.е. отделни цветове или оттенъци.
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3. Цялото светлинно излъчване да бъде
пропуснато от обекта. В този случай цвета на
светлината не се променя.
4. Част от светлината се поглъща, останалата се
отразява. В този случай се възприема цвета, чийто
оттенък зависи от това светлинните вълни с кои
дължини са отразени и с кои дължини са погълнати.
5. Част от светлината е погълната, останалата е
пропусната. В този случай се възприема цвета, чийто
оттенък зависи от това светлинните вълни с кои
дължини са погълнати и с кои дължини са пропуснати.
6. Част от светлината е отразена, останалата е
пропусната. В този случай се променя цвета на
отразената и пропуснатата светлина.
7. Свойствата на осветявания обект определят
кой от описаните по-горе ефекти е вероятно да се
наблюдава.

Фиг. 2 Честота на червено, синьо и зелено лъчение

Опознаване, разбиране, обяснение, описание,
измерване и управление на цвета са цели, които се
решават от поколения учени и изследователи.
Паралелно с тези процеси възникват и се формират
понятията и термините за цвят. Развитието на
колориметрията започва с първите опити на Нютон
през 1671 г. разложил слънчев лъч светлина със
стъклена призма на седем лъча с различни цветове
(червен, оранжев, жълт, зелен, син, индигов, виолетов)
фиг. 3.

III
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА
КОЛОРИМЕТРИЯТА КАТО НАУКА
В продължение на повече от 80 години Commission
Internationale de L’Eclairage (CIE)/Международна
комисия по осветление (МКО) изготвя препоръки за
начина, по който би трябва да се прилагат основните
принципи на измерване на цвета.
Първите
препоръки,
отнасящи
се
за
колориметричните стандарти са направени от CIE през
1931 г. и това формира основите на модерната
колориметрия. Нови препоръки са допълвани като
приложение към съществуващите вече такива или са
разширявали възможностите на колориметрията в
съответствие с достиженията в практиката и науката.
През 1971 г. CIE публикува публикация №15, която
дава изчерпателно описание на основните препоръки в
областта на колориметрията, към която се добавят две
приложения от 1972 г. и 1978 г. През 1982 г. влиза в
сила и българският стандарт за колориметрия БДС
8.822-81 [4], базиращ се на първата редакция на
публикацията CIE 15 (1971). Последната редакция на
препоръките в областта на колориметрията е
публикацията на CIE 15:2004 “Colorimerty” с ISBN 3
901 906 33 9 от 01.01.2004 г. [6,7] и съдържа
информация за: стандартни лъчения; стандартни
колориметрични наблюдатели; вторичен еталон за
коефициент
на
отражение;
условия
за
облъчване/осветеност и наблюдение; изчисляване на
координати и други характеристики на цвета;
колориметрични пространства и разлики в цветовете,
както и други колориметрични методи и формули. Тази
публикация е съвместима с фундаменталните данни и
процедури,
описани
в
CIE
стандартите
за
колориметрия.
Публикацията на CIE 15:2004 [6], която заменя
публикацията на CIE 15.2 [5], включва детайли от CIE
DE2000, уравнение за разлика в цветовете;
спектралното разпределение на мощността на
лъчението за група от халофосфатни лампи, делукслампи (лампи с подобрено цветопредаване), триивични
лампи, многоивични лампи, натриеви лампи с високо

Фиг. 3 Разлагане на лъч бяла светлина с помощта на стъклена
призма

Чистите цветове се определят посредством
измерване. Човешкото око е най-чувствително към
светлинните излъчвания с дължина на вълната 555nm –
жълто – зелена светлина т.е. тази светлина може да
бъде възприета и при по-ниски енергийни нива спрямо
другите части от спектъра. Ако един светлинен
източник излъчва светлина с различни дължини на
вълните с приблизително еднакви енергийни нива,
жълто-зелената светлина се възприема като най-ярка –
фиг. 3.
Цветът е зрително усещане за качествения аспект на
светлината, а яркостта или светлотата отразяват нейния
количествен аспект (тъмно, светло).
Ако се вземе под внимание че цветът не е само
физична величина, но е и физиологичен феномен, то
неговото
измерване
изисква
създаване
на
математически модел на цветовото възприятие на
човешкото око. Такъв модел е разработен в 30-те
години на миналото столетие и се базира на
предположението, че за еднозначното определяне на
оттенъка на цвета е необходимо да се опише
взаимодействието на три фактора: енергетичното
въздействие
на
използваното
осветление,
взаимодействие на светлината с измервания обект във
вид на спектрална крива на коефициента на яркост и
накрая, характеристиките на фото рецепторите,
намиращи се в ретината на окото.
Ако до предмет достигне бяла светлина е възможно:
1. Цялото светлинно излъчване да бъде
погълнато. В този случай възприемаме обекта като
черен.
2. Цялото светлинно излъчване да бъде отразено.
В този случай обектът се възприема като бял.
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характеристиките на новите светодиодни източници на
светлина се регламентират с познатите, вече утвърдени
фотометрични, радиометрични и колориметрични
величини. Особено некоректно е използването на
величини за цвета на лъчението на светодиодните
източници, като цветова температура Т c или

налягане и металхалoгенни лампи с високо налягане.
Терминологията за препоръчителните геометрии е
променена и има дори изменения в уравненията,
определящи параметрите на CIELAB колориметрично
пространство.
Публикацията CIE15 се базира на CIE стандартите,
съдържащи
фундаменталните
данни
за
CIE
стандартните лъчения и стандартни наблюдатели.
Настоящата официална версия на тези стандарти са CIE
S 005-1998: CIE стандартни лъчения за колориметрия
(CIE, 1998) (публикуван още като ISО 10526:1999
заменен с ISO 11664-2:2007) и CIE S 002-1986: CIE
стандартни колориметрични наблюдатели (CIE, 1986)
(публикуван още като ISО 10527:1991 заменен с ISO
11664-2:2007).
Тези
стандарти
съдържат
фундаментални колориметрични данни.
Обобщавайки казаното дотук новото в последната
редакция на публикация CIE 15:2004 “Colorimetry”
може да се формулира по следния начин:
- нови геометрии на облъчване/осветеност и на
измерване на отражение и на пропускане;
- нова формула за разлика в цветовете CIE DE2000;
- спектралното разпределение на мощността на
лъчението
на
набор
луминесцентни
лампи,
металхалогенни лампи с високо налягане и натриевите
лампи с високо налягане.
Новото в предложените, приети и цитирани по-горе
два стандарти на CIE за колориметрия е:
- увеличаване на точността, с която са дадени
физичните
данни за стандартни колориметрични
наблюдатели до 13 знака след десетичната запетая;
- намаляване на броя на CIE стандартни лъчения –
остават само две CIE стандартно лъчение А и CIE
стандартно лъчение D65.
Публикацията на CIE 15:2004 [6,7] и свързаните с
нея CIE стандарти са източник и база на поредица
международни стандарти ISO 11664, приети от Европа
като EN ISO 11664 и признати и от България като
стандарти БДС EN ISO 11664 [8,9,10,11,12].
Формулировките на оригиналните препоръки са
променени, за да бъдат съвместими с модерната
терминология. В същото време те са модифицирани по
съдържание, за да бъдат приведени към настоящата
практика. В този документ са публикувани препоръки,
които са в сила сега и замесват всички предшестващи
такива.

корелирана

цветова

температура

Т cp [1],

широко

известни като цветна температура, респективно
корелирана или приведена цветна температура [2] и
индекс на цветопредаване (СRI).
Актуалните определения или дефиниции за цветова
температура и корелирана цветова температура са,
както следват:
- Цветова температура Т c е температура на
абсолютно черно тяло (излъчвател на Планк), чието
лъчение има една и съща цветност с разглежданото
лъчение [1,2];
- Корелирана цветова температура Тср е температура
на абсолютно черно тяло (излъчвател на Планк), чийто
цвят се възприема като най-близък до този на
разглежданото лъчение при една и съща светлота и при
еднакви условия на наблюдение [5];
- Корелираната цветова температура Тср е
температура на абсолютно черно тяло (излъчвател на
Планк), което има цветност най-близка до цветността
на лъчение с дадено спектрално разпределение,
показани на диаграмата (базирана на стандартен
колориметричен наблюдател CIE1931 (2˚) [5]), където
'

'

са
изобразени
u ,
2/3v
координатитe
на
локуса/линията на Планк (фиг. 4) и на изследваното
лъчение [1].
Препоръчваният метод
за изчисляване на
корелирана цветова температура на лъчение с известно
спектрално разпределение се състои в определяне по
цветовата диаграма на температура, съответсваща на
точка на линията на абсолютно черното тяло, която се
получава от пресичането й с изотерма/линия на Джад
(фиг. 4), съответствуваща на лъчение с даденото
спектрално разпределение [1].

IV СВЕТОДИОДНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Светодиодите
(LED)
представляват
полупроводникови прибори с p-n преход, в който при
рекомбинация на носителите на заряд се отдава
светлина. Те са ефективни светлинни източници,
използвани в редица приложения и понастоящем бурно
развиващи се и навлизайки в осветителни уредби с
различно приложение. Стремителният им старт в
светотехниката и осветителна техника трудно може да
бъде поддържан, хармонизиран от фотометрията,
радиометрията и колориметрията, чиято промяна за
съответсвие с тях изисква време за изследване,
експерименти, съгласуване. Затова параметрите и

Фиг. 4. Изотерма/линия на Джад

Концепцията за корелирана цветова температура не
трябва да се използва, ако цветността на лъчението на
изследвания източник се отличава повече от:

4
C  [(u ' t u ' P ) 2  (v 't  v ' P ) 2 ]1 / 2  5.102
9
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(1)

Таблица 2 Технически данни за BLK-CXR-SR

от излъчвателя на Планк, където u 't , v't са за
изследвания източник, u ' P , v ' P - за излъчвателя на Планк
[1].
Корелираната цветова температура може да бъде
изчислена с компютърна, опростена за минимално
търсене програма, която търси онази температура на
Планк, осигуряваща най-малката ''цветностна'' разлика
между изследваната цветност и локуса/линията на
Планк или например по метода, препоръчан от
Robertson (1968) [1].
За всекидневно битово осветление е целесъобразно
да се използват и да се препоръчват осветители с Т c от

Спектрометър (колориметър)/ фирма производител/ Тип
Спектрометър/ StellarNet, USA, BLACK- Comet Spektrometer
BLK-CXR-SR/ SpectraWiz,

**SBW - спектрална ширина на процепа
*  - дължина на вълната

Софтуерът на BLACK- Comet Spektrometer BLKCXR-SR e SpectraWiz [16] и е съобразен с изискванията
на публикациите [14,15], относно колориметрията за
светодиодни източници на светлина.
Колориметричните измервания са проведени
съгласно препоръките на CIE [14,15] и изискванията на
фирмата, производителка на СИ [16].
Измерванията са проведени във фотометрична
лаборатория (помещение, където подът, таванът и
стените са боядисани с матирана черна боя, без достъп
на външна светлина) на ТУ.
Измерена е облъченост при перпендикулярно
падане на светлината, т.е. по оптичната ос на
светодиодната лампа на разстояние 250 mm от
детектора, в далечно поле съгласно [14,15] - геометрия
CIE условие А.
Резултатите от колориметричните измервания на
четирите светодиодни лампи при номинално
захранващо напрежение са дадени в табл. 3 и 4.

порядъка на 2800 К и непрекъснат достатъчно
''равномерен'' и известен спектър на излъчване [13].
Предизвикателствата към оптичните измервания на
светодиодите са големи и публикациите [14,15] на CIE
са
опит
за
обезпечаването
им.
Основното
предизвикателство за приложение на колориметрията
за светодиодните източници на светлина се определя от
регламента на публикациите за цвета на светлината,
излъчвана от светлодиод, който може да бъде
определен в зависимост от неговите координати на
цвета, получени по изчислителен път от спектралното
му разпределение. Понякога за характеризиране цвета
на светлодиоди се използват две алтернативни
величини, като доминираща дължина на вълната  d и
условна чистота на цвета pe . Те могат да бъдат
използвани за осигуряване количествена единица на
цветовия тон и наситеността на цвета и могат да се
изчислят от координатите на цвета.
Като отговор на предизвикателството на новите
иточници на светлина - светодиодите към съвременната
колориметрия са проведени измервания на цвета на
светодиодни лампи, достъпни на пазара в България в
акредитирана лаборатория по осветителна техника към
ТУ-София (НИИКЛ „Осветителна техника“- ТУ).
Изследвани са светодиодни ретрофит лампи с
дифузен отражател и параметри, посочени в таблица 1.

Таблица 3 Резултати от експериментално изследване на LED
лампи

Производител

Parathom
Classic
A60
Parathom
Advanced
Classic
A60
Dimmable
VT-1853

Osram,
Германия

VT-Tac,
Китай

10

60

806

80

>80

2700

E27

20000

VT-1853

VT-Tac,
Китай

10

60

806

80

>80

2700

E27

20000

Osram,
Германия

P,
W
10

PEQ,
W
60

Ф,
lm
806

lm/W

CRI
80

Tср,
К
2700

Цокъл

80

E27

Живот,
h
15000

9

60

806

80

80

2700

E27

25000

Р
Тcp, K

Р,W

T
СRI

C
Тcp, K

T
СRI

C
λd, nm

λ
pе,%

Тип
Данни от производител
PARATHOM CLASSIC
A60
PARATHOM ADVANCED
CLASSIC A60 DIMMABLE
VT-1853
VT-1853

Измерено в НИИКЛ „ОТ“- ТУ

10

2700

80

2548

75

585,0

67

9

2700

80

2491

76

585,5

68

10
10

2700
2700

> 80
> 80

2489
2521

78
66

585,0
585,0

70
69

λd - ,доминираща дължина на вълната [14,15]
ре - условната чистота на цвета [14,15]

Измерените
координати
на
цветността
в
колориметричната система CIE 1931 са дадени в табл.
4.

Таблица 1 Изследвани LED светлинни източници
Тип

Техническа
спецификация
*λ = (2201100) nm
**SBW =14 nm
Tср, λd , pe,
CIE 1931 (x, y,z, X,Y,Z),
спектър

U,
V
220
÷
240
220
÷
240

Таблица 4 Координати на цветност по CIE 1931
Тип

CIE 1931
x

y
НИИКЛ „ОТ“- ТУ

PARATHOM
CLASSIC A60
PARATHOM
ADVANCED
CLASSIC A60
DIMMABLE
VT-1853
VT-1853
CIE „А”[6,7,9]
CIE „Д65”[6,7,9]

220
÷
240
220
÷
240

Колориметричните величини и характеристики са
измерени със спектрорадиометър BLK-CXR-SR [16],
чиито технически данни са дадени в таблица 2.

0,472

0,411

0,475

0,410

0,479
0,477
0,44758
О,31272

0,416
0,415
О,40745
0,32903

В табл. 4 и табл. 5 са посочени за сравнение данните
за CIE стандартно лъчение А [6,7,9] и CIE стандартно
лъчение D65 [6,7,9].
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П

Коректността на използване на корелирана цветова
температура за изследваните типове светодиодни лампи
е проверена чрез изчисляване на  C по формула (1) и
дадена в табл. 5.

0,08

0,06

0,04

Таблица 5 Проверка за коректност при използване на
корелирана цветова температура за LED лампи
Тип

Р
Tср [K]
[W]
По данни на производител

PARATHOM
CLASSIC
A60
PARATHOM ADVANCED
CLASSIC
A60
DIMMABLE
VT-1853
VT-1853
CIE „А”[6,7,9]
CIE „Д65”[6,7,9]

10

2700

0,02

∆C
∆С≤0,005 [6,7,9]

Tср [K]
НИИКЛ
ТУ

„ОТ“-

НИИКЛ
ТУ

2548

LED O Classic
LED O Classic/dim
LED VT1853/1
LED VT1853/2

2

W/m ]

„ОТ“-

0,00
350

0,0006

400

450

500

550

600

650

700

750

800

nm

9

2700

2491

0,0013

10
10

2700
2700
2856
6504

2489
2521

0,0006
0,0007

Фиг. 6. Cпектрално разпределение на мощността на
лъчението
Tcp=2491 K

1,0
CIE D65

Изпълнението на условието за използване на
корелирана цветова температура при всички лампи
показва коректността на измерванията, качеството на
измерваните лампи, прецизността на използвания
спектрорадиометър BLK-CXR-SR [16].
За оценка на отклонението на измерените стойности
на корелираната цветова температура спрямо
фирмената спецификация в табл. 6 и на фиг. 5 са
посочени изискванията, залегнали в ГОСТ Р 543502011 [17].

Tcp=2548 K

Tcp=2856 K


0,6

0,4
Tcp=2521 K

LED O Classic/n

0,2

LED O Classic/dim/n
VT 1853/1 Tcp=2489 K
VT 1853/2 Tcp=2521 K

Tcp=2489 K

CIE A/n

0,0
350

Tcp=2856 K

CIE D65/n

400

450

500

550

600

Tcp=6504 K

650

700

750

800

nm

Фиг. 7. Относително спектрално разпределение на мощността
на лъчението

Таблица 6 Оценка на отклонението на измерените стойности
Номинални стойности на Tср
[K]
2700
3000
3500
4000
4500
5000
5700
6500

CIE A

Tcp=6504 K

0,8

Област на допустимите стойности
на Tср [K]
2725 ± 145
3045 ± 175
3465 ± 245
3985 ± 275
4503 ± 243
5028 ± 283
5665 ± 355
6530 ± 510

V

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ

В заключение трябва да се почертае, че е много
важно за специалистите, работещи в областта на
колориметрията, както и за всички, за които цветът е
важен или интересен, да бъдат информирани за
дейността на CIE в областта на измерване на цвета, за
последните международни споразумения по различните
аспекти на измерването на цвета.
Проведените изследвания и получените
резултати показват възможностите в България за
измерване и проверка параметрите на светодиодни
лампи, регламентирани от фирмите-производители.
Препоръките на CIE за оптични измервания на
светодиоди [14,15] са с ограничен обхват на използване
за светодиодни лампи, защото са създадени за отделни
светодиоди.
При измерване на корелирана цветова
температура Tср на светодиодна лампа е важно
отчитането на геометрията на измерване, съобразена с
изискванията на конкретното средство за измерване.
За оценяване коректността на задаваната
корелирана цветова температура Tср следва да се
разработят национални норми, подобни на [17].
CIE следва да разработи препоръки за
светодиодни лампи, подобни на [14].
Освен корелирана цветова температура Tср и
индекс на цветопредаване (СRI) би следвало да се
заложи изискване за относителната част на лъчението в

Фиг. 5 График на цветността на CIE 1931 с линията на
абсолютното черно тяло и семейство четириъгълници на
допустимите отклонения на Tcp (фрагмент в границите на
диапазона Тс 2700-6500)

Софтуерът SpectraWiz [16] на BLACK- Comet
Spektrometer BLK-CXR-SR генерира Excel-файл с
нормираното спектрално разпредление на облъчеността
в спектралния диапазон (220  1100) nm със стъпка 5
nm. На фиг. 6 са дадени спектрите на изследваните
светодиодни лампи, а на фиг.7 са добавени за
сравнение и спектрите на CIE стандартно лъчение А
[6,7,9] и на CIE стандартно лъчение D65 [6,7,9] във
видимата част на оптичния спектър.
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спектралната област (380  500) nm или при
nm.

 < 500
[12]
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ И
КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДНЕВНАТА ЕСТЕСТВЕНА
СВЕТЛИНА
Ива Петринска1, Дилян Иванов1
1

Технически университет- София, България

Резюме: Настоящата публикация представлява литературен обзор методите за количествена и качествена оценка на
дневното естествено осветление. На база на разгледаните литературни източници е избран подход за оценка на качеството
и количеството на естествената светлина, навлизаща в помещения със странични светлинни отвори. Поради динамиката
на дневната светлина и необходимостта от поне едногодишни измервания на хоризонтална и вертикална естествена
осветеност, в доклада са публикувани частични резултати за избраните количествени и качествени показатели, заснети
със специално окомплектован лабораторен стенд.
Ключови думи: количествена и качествена оценка на естествено осветление, вертикална осветеност, коефициент на
естествено осветление, отношение вертикална – хоризонтална осветеност.

I.

• Какви са преимуществата на дневната естествена
светлина?
• Кои характеристики на естествената светлина
оказват влияние върху методите за оценка на
качеството й?
• Какви изчислителни методи и методи за оценка на
качеството на дневното естествено осветление
съществуват и служат за изучаването му..

ВЪВЕДЕНИЕ

Дневната светлина е единственият естествен
светлинен източник и има динамичен характер. С
времето се променят нивото на осветеност, създадена
от нея, посоката й на разпространение и спектралният й
състав, което оказва положително влияние върху хората
- както визуално така и невизуално. Визуално
разпределението на естествената светлина в дадено
вътрешно пространство влияе не само върху
видимостта, но и върху възприятието на дадено
пространство.
Посредством
оптимизиране
на
използването на естествената светлина като основен
светлинен източник е възможна значителна икономия
на електрическа енергия за изкуствено осветление.
Максималното използване на естествената светлина в
сгради, обаче не трябва да води до визуален или
топлинен дискомфорт. Ето защо е необходимо да се
оцени оптималното съотношение на проникващата в
помещенията естествена светлина и използването на
слънцезасенчващи устройства. С цел максимално
използване на наличната дневна светлина, архитектите
интегрират слънцезащитни устройства още при
проектирането на сградни фасади. Освен изследванията
по отношение възможностите за икономия на
електрическа енергия за осветление е необходимо да се
обърне внимание и на индивидуалните светлинни
предпочитания
на
обитателите
на
сградното
пространство по отношение на светлинните нива и
проникването на директна слънчева светлина.
Настоящата публикация се занимава с литературен
обзор на методите за оценка и определяне на
качеството на дневната естествена светлина и
приложението им за конкретни експериментални
изследвания, извършени в ТУ – София. Целта на
изследването е да се отговори на три основни въпроса а
именно:

II.

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Преимущества на естествената светлина спрямо
изкуственото осветление
Съществуват
изследвания,
показващи,
че
естествената светлина е предпочитана от хората [1], [2],
тъй като тя е по – „удобна“ от изкуственото осветление
и води до намаляване на стреса от работата. Според [3]
хората предпочитат наличието на прозорци в работната
им среда, като 73% от запитаните отбелязват, че
наличието на осветителни отвори е важно и само 4%
показват предпочитание на изкуствената пред
естествена светлина. Според [4] болшинството офис
служители и студенти вярват, че работата им е найползотворна, когато се намират в помещения, в които е
налична естествена светлина.
Въпреки, че изкуственото осветление може да
осигури добра видимост на зрителната задача,
добавката на естествена светлина прави помещенията
по-атрактивни. Според [5] кратковременните промени
на естествената светлина водят до разнообразие по
начин, който не може да се постигне с изкуствено
осветление. Основната причина, поради която хората
предпочитат естествената светлина, обаче е факта, че тя
е полезна за здравето [6], [7], [8]. В мащабно проучване
[9] е установено, че офис служители, които не са
изложени на достатъчно дневна светлина страдат почесто от умора, болки в главата или очите.
Понастоящем
голям
интерес
представляват
© 2016 Lighting’2016, Sofia
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[9] нивото на хоризонтална осветеност има
незначително влияние върху представянето на
работещите - те са по-чувствителни към промяната на
нивата на естествената осветеност.
Резултатите в съществуващите литературни източници
по отношение равномерност на осветеността и
предпочитани светлинни нива не се съгласуват и не
водят до единствен извод. Като цяло стандартите
предписват минимално ниво на осветеност на
работната повърхност, като предпочитанията на хората
са към по-високи от предписаните осветености. Също
така са приемливи по-високи отношения между
осветеността на работната повърхност и обкръжението
й, отколкото стандарта предписва [18], [19], [14].

изследванията на влиянието на светлината върху
циркадните ритми на човека [2].
Оценка на естественото осветление
Посредством постоянни промени в зрителния
анализатор и адаптационната способност на мозъка,
хората имат огромен естествен капацитет да променят
чувствителността си към светлина [10], [11]. Освен това
светлинните възприятия и предпочитания варират в
широки граници от човек до човек [10], [2]. Това прави
качеството на естествената светлина трудно за
оценяване. Когато става въпрос за оценка на
естествената светлина, навлизаща през прозоречни
площи е необходимо да се обърне внимание на два
допълнителни критерия: естествената светлина се
променя динамично и е необходимо дълготрайно
изследване; яркостта на прозоречните площи не може
да бъде разграничена от съдържанието и приятността
на гледката. Психологическият аспект на възприятието
на естествената светлина не може да бъде
пренебрегнат. Той може да бъде изследван с помощта
на субективни критерии за оценка [12]: колко естетична
е компонентната на естествената светлина (прозорец,
щори, материали); колко привлекателни са светлинните
ефекти в помещенията (разпределение на светлината,
светлинни лъчи, отражения, цветове); доколко приятна
и необходима е гледката навън.

Вертикална осветеност
Понастоящем се правят множество проучвания на
възможността за използване на вертикална, а не
хоризонтална осветеност като основна количествена
оценка на осветлението. Това се налага от факта, че
офис работата е свързана с използването на компютъри
и човешките невизуални нужди от естествена светлина
изглежда се отнасят по-скоро за нивата на вертикалната
осветеност, отколкото на хоризонталната такава [20],
[21], [22], [23]. Литературата все още не дава ясно и
изчерпателно обяснение на въпроса какви трябва да
бъдат нивата на вертикалната осветеност. Европейският
стандарт EN 12464-1 [13] поставя изискване за средна
цилиндрична осветеност, която представлява средна
вертикална осветеност на повърхността на цилиндър,
която трябва да бъде поне 50 lx с минимално ниво на
неравномерността на осветеността U0>1,10. В [20] е
установено, че вертикална осветеност на нивото на
окото от 1000 до 2000 lx се приема нормално и не води
до заслепяване, но такива високи нива на осветеност не
се постигат през целия ден.

Осветеност на работното място и равномерност на
осветеността
Осветеността е оценка за количеството светлина,
което попада на дадена площ от определена
повърхност. Обикновено стандартите за осветление
поставят изискване за определено минимално ниво на
хоризонталната осветеност на работната повърхност. В
европейския стандарт EN 12464-1 [13] са оказани
минимални нива на хоризонталната осветеност за
различни типове помещения. Тъй като нивата на
естествена осветеност варират с времето, тези
изисквания важат основно за изкуственото осветление.
В
помещения
с
налична
дневна
светлина,
предпочитаните нива на осветеност от електрическото
осветление зависят от разстоянието на работната
повърхност до прозоречните площи [2]. Съществуват
множество изследвания, които показват, че като цяло в
работните пространства се предпочитат по-високи нива
на осветеност от предписаните в стандарта [16], [14],
[15]. Според [17] ако слънцезащитните устройства се
контролират автоматично, минималното ниво на
осветеност в офис помещения трябва да бъде 650 lx на
нивото на работната повърхност. Освен това
вариацията на светлинните нива трябва да бъде в
рамките на 40% от нивото на осветеността на работната
повърхност.
Въпреки, че различни автори в разработките си
показват предпочитания към по-високи нива на
осветеност, според изследване на осветлението на
съвременни офиси в Европа, повечето хора са доволни
от светлинните условия на работните си места [11]. В
същото изследване оценката на осветлението показва,
че то почти не зависи от нивата на осветеност. Според

Kоефициент на естествена осветеност (КЕО),
Автономност на естествената светлина (DA) и
полезна естествена осветеност (UDI)
КЕО е много използвана мярка за определяне нивата на
естествена осветеност в помещения. КЕО представлява
отношение между осветеността в помещението и
дифузната съставка на осветеността навън в същото
време [24], [25]. Разпределението на яркостите при тези
условия се дефинира по формулата на Муун и Спенсър
[26]:
(1)
където L(α) e яркостта на небосвода, Lz e яркостта при
зенит и α е ъгъл на издигане на слънцето.
Небесната компонента е най-важната компонента на
КЕО. Други фактори, които му влияят са компонентите
на вътрешно и външно отражение и светлинните загуби
в прозорците. КЕО може да бъде определен по
изчислителен и експериментален начин. Най-чето този
показател се изчислява по формулата[25]:
(2)
където КЕО е коефициента на естествена осветеност SC
е небесната компонен-та, ERC е компонентата на
външното отражение, MF е експлоатационен фактор,
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изследванията е 500 lx. Dietrich предлага да се изисква
стойност на DA от 30% за офиси. UDI използва два
прага за определяне на времето от годината, през което
има прекомерно големи и съответно малки количества
естествена светлина [31]. Горният праг е определен
като 2000 lx, а долният – 100 lx.

IRC е компонентата от вътрешно отражение и Cg e
коефициент, зависещ от остъклението.
В много държави стандартите за естествено осветление
предписват минимална стойност на коефициента на
естествена осветеност в помещението или на
височината
на
работната
повърхност
[27].
Минималните нива варират от 0.75% до 2%.
Коефициент на естествено осветление от 1% е
минималното ниво при което естествената осветеност
се възприема като преобладаваща от хората [28], [18].
Когато КЕО е по-голям от 3%, съответното работно
място се възприема като много добре осветено с
естествена светлина. В [18] е доказано, че при
стойности на КЕО по-големи от 5% може да има
заслепяване, особено при работа с компютър. Според
[28] при стойности на КЕО над 10% се появяват и
проблеми с инфрачервената компонента на слънчевата
радиация. Научна обосновка на гореспоменатите
стойности и адекватността на показателя КЕО за
описание на качеството на естественото осветление е
дадена от [29]. Недостатъците на този показател са, че:
по дефиниция не би следвало до работната повърхност,
на която се прави измерването на осветеността да
достига пряка слънчева светлина, а навън се отчита
само дифузната съставка на осветеността; измерените
стойности на този показател варират значително при
условия на плътна облачност; той се определя трудно
при ясно небе, тъй като се променя с позицията на
слънцето; осветлението на повърхности, различни от
работната
оказва
решаващо
влияние
върху
възприятието на пространството като осветено. Това
налага търсенето на допълнителни критерии за оценка
на количеството и качеството на дневното естествено
осветление. Според [20] такъв индикатор е
отношението на вертикалната и хоризонтална
осветеност (ВХ) за дадено работно място. Той може да
се използва като показател за оценка на естественото
осветление тъй като: вариациите на КЕО в дадено
пространство при определени условия са значително
по-големи от тези на ВХ; ВХ дава информация за
посоката на разпространение на навлизащата в
помещението светлина; ВХ носи информация за
качеството на осветлението по отношение на
заслепяването; вариацията на ВХ с времето дава
информация за промяната на разпределението на
светлината в пространството; върху промяната на ВХ
по-голямо влияние има вида на прозоречните площи,
отколкото атмосферните условия. По абсолютните
стойности на показателя ВХ може да се съди за наличие
или отсъствие на директна слънчева светлина,
заслепяване, контраст и баланс на естествената
осветеност в пространството.
Като алтернатива на коефициента на естествена
осветеност е възприето да се използват и базирани на
климата измерватели за естествена осветеност. Найчесто използваните такива величини са автономност на
естествената светлина (DA) [30] и полезната естествена
осветеност (UDI), [31]. DA се дефинира като процента
часове от годината, през които прага на минимална
осветеност се осигурява само от естествената светлина
[30]. Прага на осветеността, който се използва при

Абсолютни яркости и яркостни отношения
Яркостта е мярка за количеството светлина,
излъчвана от дадена повърхност в определена посока.
Хората най-общо предпочитат вътрешни пространства
с ярко осветени стени и тавани, с висока стойност на
яркостта [32], [18], [19]. Абсолютната стойност на
яркостта, определена в различни експерименти варира,
което показва, че тя не е добра мярка за определяне на
визуалния комфорт. Яркостните отношения описват подобре възприеманата от човека яркост на околното
пространство. Няколко стандарта препоръчват яркостно
отношение между зрителната задача (компютърен
екран или лист хартия) и непосредственото ѝ
обкръжение от 3:1 (ергорама) и отношение на
яркостите от 10:1 между задачата и по-широкото
обкръжение (панорама) [18], [33]. При естествено
осветление тези стойности често се надвишават, тъй
като хората толерират по-високи светлинни нива от
естествена светлина, отколкото от електрическо
осветление [34], [35], [36]. Остава неясно до какво ниво
яркостният контраст е приемлив [18], [35]. В [20] е
определено, че отношението между ярки източници и
околните повърхности не трябва да е повече от 40:1, но
е за предпочитане да бъде 20:1.
Съществуващите стандарти и препоръки за осветление
се базират основно на визуални критерии. Резултати от
изследване на влиянието на светлината върху
циркадните ритми все още не са интегрирани в
нормите. Изискванията за поддържане на определени
светлинни нива се базират на статични ситуации,
докато естествената светлина има динамичен характер,
който е приятен за хората. В [21] е направено
заключението, че целта за поддържане на постоянно
ниво на осветеност (от естествена и изкуствена
светлина) на работната повърхност в офиси с налично
естествено осветление не е подход, който отговаря на
човешките нужди от светлина. Вероятно е
невизуалните ефекти да бъдат включени в стандартите
в бъдеще, като вертикалната осветеност на нивото на
окото е най-значимата оценка за тяхното действие.
Според [20], [37] експозицията на по-високи нива на
вертикалната осветеност през деня от характерните
днес нива, а именно 1000-2000 lx вместо 200 до 500lx
имат положителен ефект върху качеството на нощния
сън. Според [23] спектралното разпределение на
светлината също трябва да бъде измервано, тъй като
светлинната чувствителност на цир-кадната система е
различна от тази на зрителния анализатор (480 nm
срещу 555nm пик). В [37] е установено, че цвета на
светлината влияе върху качеството на съня.
Заслепяване от естествена светлина
Един от основните недостатъци на естествената
светлина е, че тя може да причини заслепяване, което
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тъй като е невъзможно коректното й измерване и
определяне. Универсално измеримата и директно
свързана с проектирането на осветителни уредби
величина е вертикалната осветеност пред окото.
Посредством измерване на хоризонтална осветеност на
нивото на работната повърхност и вертикалната
осветеност на нивото на окото при различна посока на
наблюдение и позиция на наблюдателите в лабораторни
условия при дневно естествено и смесено осветление се
получава триизмерна карта на помещението, която
показва като визуалните, така биологичните „тъмни и
светли“ петна. Това е достатъчна информация за
проектиране на здравословна светлинна среда.
В настоящото изследване са включени четири
помещения – учебни лаборатории съответно със
северно, южно, западно и източно географско
изложение със странично естествено осветление фиг. 1.
Във всички тях са разположени системи за измерване
на хоризонтална осветеност – в три точки в дълбочина
на помещението, разположени на най-задния ред
работни места и измерване на вертикална осветеност за
три ъгъла на наблюдение (напред и на 45 градуса
наляво и надясно) на нивото на човешкото око (1.25 м)
при седнал наблюдател. Зад датчиците за осветеност са
поставени плоскости, които служат за симулация на
засенчването от човешкото тяло над работната
повърхност. Вертикалната и хоризонтална осветеност
са извършени с калибрирани датчици с косинусна
корекция. Разглежданите помещения се характеризират
с бели стени и тавани и сив под. Столовете са бежови,
масите – светло-зелени. Изкуственото осветление е
изпълнено с Т8 луминесцентни лампи, монтирани по 4
в осветители с двойно параболична огледална решетка.
Освен хоризонталната осветеност в помещението,
системата за измерване включва и датчик, отчитащ
дифузната съставка на осветеността навън. Заснемането
на гореизброените стойности на естествената
осветеност става на всеки 5 минути. Целта на
изследването е измерването на хоризонтални и
вертикално осветености в помещения с различно
географско изложение за период от поне една година.
Посредством тази информация могат да бъдат
определени средни стойност на показателя КЕО, както
и отношението Еверт/Ехор. Резултатите от извършените
изследвания са показани в таблица 1.

от своя страна може да повлияе негативно
работоспособността на хората [9]. Могат да бъдат
разграничени два типа заслепяване: дискомфорт и
физиологично заслепяване. За разлика от дискомфорта,
заслепяването прави виждането невъзможно [38], [18].
Съществуват много модели за оценка на заслепяването
от
изкуствено
осветление.
Заслепяването
от
естествената светлина, обаче изглежда по-лесно за
прогнозиране, отколкото са моделите на заслепяване от
електрическо осветление [2]. Именно затова са
създадени няколко метода за оценка на заслепяването
от естествена светлина, най-използваните от които са
DGI [26], DGIN [39], PGSV [40], and DGP [41]. За да се
определи възможността за поява на заслепяване може
да се използват и яркостния контраст и яркостните
отношения в помещенията. За този тип анализ могат да
бъдат използвани яркостни хистограми [42], [43]. Този
вид хистограми могат да се базират на снимки от HDR
камера. За обработка на снимките може да се използва
специализиран софтуер Radiance.
III. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕСТЕСТВЕНАТА
СВЕТЛИНА
Съществуват много инструменти за оценка или
измерване на светлинните нива във вътрешни
пространства. Използват се програми за светлинни
симулации за изчисляване на нивата на естествена
осветеност в новостроящи се сгради. Такива са
Radiance, Desktop Radiance, Adeline, DAYSIM, Dialux,
ReluxSuite, Daylight Visualizer. Tези програми имат
недостатъка, че не включват възможността за анализ на
гледката навън и визуалните качества на прозорците.
Преди бързото развитие на компютърните технологии,
проектанти и изследователи са използвали числови
методи, диаграми и/или таблици. В [44] тези похвати са
разделени на следните категории: уравнения, прости
стъпкови методи; луменови методи, таблици,
номограми, протрактори, точкови диаграми, диаграми
на Уолдрам, методи за градски анализ, контрол на
заслепяването. В гореизброените методи за оценка не
са включени слънчевите диаграми, които дават яснота
за периода от време, през който в дадено пространство
би навлизала естествена светлина в условия на ясно
небе [34]. Не са разгледани и методите за оценка чрез
интервюта и въпросници по отношение на
предпочитанията на хората за светлинната ситуация в
различни помещения (Post Occupant Evaluations POE).
IV.

ПОДХОД ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА И
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Фокусът на настоящото изследване е насочен към
работата на хората през светлата част от денонощието.
Според [20] светлинният поток, попадащ върху
ретината е определящата величина за оценка на
светлинната експозиция на човешкото око. Тази
величина, обаче не може да бъде директно използвана,

Фиг. 1 Общ изглед на контролните помещения и точки
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Табл. 1 Резултати от измерванията на хоризонтална и вертикална осветеност и ВХ отношение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЪДЕЩА РАБОТА

Естествената светлина, навлизаща в затворени
помещения посредством странични светлинни отвори е
източник на значителна вертикална компонента на
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обработка и обобщение на резултатите, на базата на
които да се разработи алгоритъм за управление на
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Проектиране и конструиране на оранжериен LED осветител
Пламен Цанков, Люсиен Лазаров, Милко Йовчев
Технически университет - Габрово, 5300 Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, България
В доклада се представя проектиране и конструиране на оранжериен LED осветител. Желаното спектрално
разпределение се постига чрез подходяща комбинация от отделни цветни LED. Изработен е прототип на осветителя.
Измерен е спектъра на излъчване на светлинния му поток. Направено е сравнение със спектъра на фирмен оранжериен
LED осветител. Показани са резултати от въздействието на светлината на изработения прототип върху растежа на зелено
растение чрез 20-дневен практически тестов експеримент с разсад от домати.
Keywords – LED, light spectrum, greenhouse LED luminaire, experiment with plants

За реализация на желания спектрален състав за
фотосинтеза [1] на оранжерийния осветител (Фиг. 1) са
извършени многократни експериментални изследвания
с комбинация от различен брой цветни светодиоди.
Крайният вариант на осветителя (Фиг. 2 и 6) е изпълнен
с 4 сини, 2 бели и 18 червени светодиода от 2 типа в
корпус K1. Белите диоди със студено бяла светлина
разширяват зоната на сините в синята част от спектъра,
чрез пика, който имат в тази област.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Оранжерийното осветление предявява специфични
изисквания към спектъра на светлинните източници,
който силно се различават от тези на човешкото око.
Конвенционални за оранжерийното осветление са
широкоспектърните светлинни източници, като
натриевите
лампи
с
високо
налягане
и
луминесцентните лампи с изменен спектър, който няма
максимална ефективност, поради наличието на
излъчване в ненужни за растенията части от спектъра.
Най-съвременният светлинен източник - светодиода
има възможност за излъчване със специфични различни
дължини на вълните и чрез подходяща комбинация от
цветове могат да се постигнат оптимални резултати за
общ
спектър
за
градинарството
и
зеленчукопроизводството.
II. ИЗЛОЖЕНИЕ

Фиг. 2. Конструиран оранжериен LED осветител

При проектирането на осветителя сa съобразени
следните критерии: диодите да светят в необходимия
спектър; да не е с много голяма мощност; да има
подходящи размери, а при конструирането: да бъде
изпълнен с достъпни на българския пазар светодиоди;
основата да бъде от вече произвеждани изделия;
охлаждането да се извършва пасивно чрез радиатор, а
не с вентилатор; захранването да е стандартно.

Извършени са лабораторни измервания със
спектрофотометър на спектъра на излъчване на
конструирания осветител (Фиг. 3), който е много
близък до желания (Фиг.1).

Фиг. 3. Спектър на конструирания оранжериен LED
осветител

На Фиг. 4 са показани цветовите координати (X,Y)
на конструирания осветител в международната цветова
координатна система CIE 1931.

Фиг. 1. Спектър на фабричен оранжериен LED осветител
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Pl. Tsankov et al.: Design and construction of greenhouse LED luminaire
четирите растения получават еднакво количество вода
всеки ден.

Фиг. 7. Тестови растения на дневна (ляво) и изкуствена
светлина от оранжерийния LED осветител (дясно)

Фиг. 4. Цветови координати на конструирания осветител

За основа на монтажа е използвана алуминиева
плоча от съществуващ уличен осветител. Тя е с размери
233х55х2 mm и опроводена като печатна платка.
Площадките и пистите са изолирани от алуминия чрез
алуминиев двуокис. По този начин светодиодите са
запоени, електрически изолирани от плочата, но с
добър термичен контакт към нея. Светодиодите се
запояват едновременно, като контактните площадки се
намазват със специален флюс за запояване.
Светодиодите се нареждат на съответните места, а
запояването се извършва върху специален котлон за
запояване, който е предварително нагрят до около 190200 градуса Целзий.
Всички светодиоди са свързани електрически
последователно за работа с мощност 1 W при ток 350
mА. Общата мощност на осветителя е 24 W. При
среден пад на напрежението върху сините и белите
диоди 3 V и върху червените - 2,2 V, е необходимо
захранващо напрежение от 60 V. За електрозахранване
е избран фабричен LED драйвер с напрежение от 10 V
до 80 V и стабилизиран ток от 0,35 А – Фиг. 5.

Фиг. 8. Тестови растения в края на експеримента

В края на експеримента 4-те растения са с
приблизително еднаква височина (Фиг. 8), като
растенията с оранжерийно осветление са останали с поплътен тъмнозелен цвят (дясно), а тези на естествена
светлина са с леко избледнели върхове (ляво).
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от практическия експеримент
растения
потвърждават
работоспособността
ефективността на работа на проектирания
конструиран оранжериен LED осветител.

Фиг. 5. LED драйвер на конструирания оранжериен осветител

с
и
и
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Фиг. 6. Краен вид на изработения оранжериен LED осветител

За тестване на ефективността на реализирания
оранжериен LED осветител е проведен 20-дневен
практически експеримент с 4 броя растения – разсад за
домати – Фиг. 7 (ляво). Растенията са разделени на две
групи по две, като едната двойка растения е поставена в
тъмно помещение с осветление от оранжерийния LED
осветител (Фиг. 7 дясно), а другата в същия тип саксия
– в естествена среда. По време на експеримента
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Симетрично или насрещно адаптационно осветление в светлината на новите
норми за проектиране на пътни тунели
А. Пачаманов
Технически университет – София, България
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Abstract: With the imposition of LEDs as promising light sources have changed and opportunities to build a more effective daily
adaptation lighting in road tunnels. Better light distribution achieved with the appropriate secondary optics increase the value of the
utilization factor of luminous flux in LED-luminaire, which is a prerequisite again be compared in effectiveness installations of the
two most prevalent types - symmetric and counter beam. The report discus basic principles for designing a daily adaptation lighting,
the result of the published 2003 European document for tunnel lighting CEN/CR 14380 and Norms for design of road tunnels in 2014
in Bulgaria.
Keywords: tunnel lighting, lighting systems
Резюме: С налагането на светлодиодите като перспективни светлинни източници се промениха и възможностите за
изграждане на по-ефективно дневно адаптационно осветление в пътните тунели. По-доброто светлоразпределение,
постигано с подходяща вторична оптика, увеличи коефициента на използване на светлинния поток при LED-осветителите,
което е предпоставка отново да бъдат съпоставени по ефективност уредбите от двата най-разпространени типа - симетрично
и насрещно. В доклада са разгледани променените изходни условия за проектиране на тунелно осветление след
публикувания през 2003 г. документ CEN/CR 14380 и допълващите го за условията на Р. България Норми за проектиране на
пътни тунели от 2014 г.
Ключови думи: тунелно осветление, системи за осветление

където H е монтажна височина на осветителя над
пътното платно. При определянето на Li се наслагва
влиянието на всички осветители на разстояние 12.Н
пред изчислителното поле и на 5.Н зад него (при
междустъбие S=4.Н това са три осветителя напред и
един назад).

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Изискванията за осветяване на улици и пътища са
посочени в стандарта EN 13201 "Улично
осветление", състоящ се от няколко части [1]. В част
1 се описва определянето на светлотехническия клас
на улицата или пътя, в част 2 -изискваните
светлотехнически параметри за всеки клас, а в част 3
- начините за изчисляване на нормираните
показатели (яркост на пътното платно и др.).
Проектирането по яркост на улично/тунелно
осветление се свежда до определянето на яркостта на
малки участъци от платното в едно междустълбие
(между два съседни осветителя), а след изчисляване
на средна стойност на яркостта за цялото
изчислително поле тя се сравнява с нормираната.
За определянето на яркостта на малък участък от
пътното платно в изчислителното поле се дефинират
три ъгъла, даващи положението на участъка спрямо
осветителя
и
наблюдателя
(фиг.1а).
Чрез
интерполация по ъ

а)

светлоразпределението на използвания осветител,
въведено като ldt-файл, фиг.1б), а чрез интерполация
- яркостният коефициент

б)

в)

Фиг.1. Ъгли С-- при изчисляване на яркост на
пътно платно (а), С- координати на осветител (б) и
- - координати на яркостен фактор (в)

настилката, въведени като файл, фиг.1в) за
конкретното разположение на осветителя и
наблюдателя. Тогава яркостта на участъка ще бъде:
Li = 10-4.r (, tg).I(C,)/H2,
(1)
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Светлотехническите изисквания за петте характерни
където Lo е яркостта на обекта, а Lнаст - яркостта на
зони на пътните тунели се коментират в няколко
настилката на пътя. Вертикалната осветеност на
документа [2,3,4]. Коефициентът R=Lth/L20 изразява
обекта е достатъчно висока и яркостта му e понеобходимата яркост на пътното платно във
голяма от тази на пътната настилка (фона). Затова
входната зона Lth при зададена адаптационна яркост
К=0 ÷ +1 (Lo > Lнаст). Визуализация на този начин
L20 в 20-градусово поле на наблюдение на
на осветяване е показана на фиг.3а [5].
приближаващ се от едно спирачно разстояние водач
на МПС. На негова база е разработена концепцията
за дневно адаптационно тунелно осветление,
изложена в CIE 88:1990
[4]. Стойностите на
коефициента R в публикацията са различни за двата
типа тунелно осветление – симетрично и насрещно
(табл.1).
В документ CEN/CR 14380:2003 [2] на база
фотометрични съображения, свързани основно с
безопасността на движението, стойностите на
коефициента R (табл.2) за двата вида уредби са
изравнени. Дадените указания за проектиране на
тунелно осветление в него са препоръчителни, а
Фиг. 2. Осветяване на тест-обект при симетрично и
въпросите, отнасящи се до визуалния комфорт при
насрещно осветление
преминаване през тунела са оставени за решаване от
националните нормативни документи. Такива за
При насрещното аксиално осветление (фиг.2б)
България са разработените през 2014 г. по поръчка
потокът на светлинните източници се излъчва
на Агенция «Пътна инфраструктура» ”Норми за
преобладаващо срещу водача на МПС. Този метод бе
проектиране на пътни тунели” [3].
възприет през 80-те години на миналия век като
енергийно по-ефективен от първия в резултат на
Таблица 1. Отношение вътрешна Lth /адаптационна яркост
проведени изследвания в Швейцария. Основното му
L20 в CIE 88:1990 [4]
предимство е ефективното използване на отразения
поток от асфалтобетоновите настилки (клас RIII),
Скорост, km/h
Насрещно
Симетрично
преобладаващи в пътното строителство. Насочената
осветление
осветление
компонента на отражението увеличава яркостта на
≤ 60 km/h
0.03
0.05
80 km/h
0.04
0.06
настилката по посока на водача, а поради малката
≥ 100 km/h
0.05
0.075
вертикална осветеност на обекта яркостта му е с
ниска стойност. В резултат контрастът между обект
Таблица 2. Отношение вътрешна Lth /адаптационна яркост
и фон е отрицателен (т.н. силуетен ефект):
L20 в CR 14380 [2, 3]

Скорост, km/h
≤ 60 km/h
80 km/h
120 km/h

К=(Lo-Lнаст)/Lнаст.

R= Lth/L20
0.05
0.06
0.10

Видимостта на обекта е по-добра при по-силно
изразен силуетен ефект (фиг.3б), а условията за
откриване на препятствия - при разстояния на
наблюдение над 30 м, получавани при нормална
скорост на движение. За оценка на качеството на
насрещното осветление се използва т.н. показател на
контраста на осветлението, тъй като между нето и
отрицателният контраст между обект и фон има
корелация:

2. ОСНОВНА ЧАСТ
Основната задача на тунелното осветление е по
изискваната безопасност за придвижване през тунела
да се осигури видимост на обект, непосредствено
след входа на тунела. За извеждане на зависимостите
е използван тест-обект с размери 20х20 см, който
при зададен контраст между обект и фон трябва да
бъде забелязан със зададена вероятност като
препятствие от приближаващ се водач на МПС от
едно спирачно разстояние до обекта.
Класическото симетрично аксиално осветление
(фиг.2а) осигурява необходимата видимост на тестобекта при положителен контраст между обект и
фон :
К=(Lo-Lнаст)/Lо,

(3)

q = Lнаст/Ev,

(3)

където Еv е вертикалната осветеност на обекта
(фиг.2). Стойност q ≥ 0.6 означава, че отрицателният
контраст между обект и фон съответства по стойност
на уредба с насрещно излъчване и за нея се приемат
стойностите на R от втората колона на табл.1.
Стойност q ≤ 0.2 съответства на симетричното
осветление, с Lo > Lнаст. За него се приемат
стойностите на R от третата колона на табл.1. Ако
показателят на контраста на осветлението е в

(2)
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границите 0.2<q<0.6 уредбата не може да се счита с
насрещно излъчване, тъй като
използваните
асиметрични осветители излъчват голяма част от
потока си и по посока на движението.

вече при положителен контраст между обект и фон.
Но има и още една, мното по-често срещана причина
- обикновено проектирането се прави с качествени
осветители, а след това се монтират осветители, с
чиито параметри не се постига изискването q > 0.6.
Основателен аргумент на противниците на
насрещното осветление е, че при намаляване на
скоростта, за разпознаване на появило се
препятствие е по-добре обектът да е осветен, а не
тъмен. Освен това, при насрещно осветление в
началото на тунела и симетрично осветление във
вътрешната зона, винаги има конфликтна зона - при
преминаване от отрицателен към положителен
контраст (в края на преходната зона - началото на
вътрешната зона). В тази зона видимостта на обекта
е нула, което означава, че обектът «изчезва» (не се
различава върху фона).
Като ефективно мероприятие напоследък се
налага и използването на изкуствени просветлители
в асфалтобетоновите настилки на входната и
преходната зона – при полагане на асфалтовото
покритие (дори да е с тъмни каменни фракции),
преди валирането на настилката по повърхността се
„наръсват“ светли изкуствени частици, които
превръщат настилката от клас RIII в клас RI (от
насочено-дифузно отразяваща в почти дифузно
отразяваща). Така ефектът от насрещното осветление
не е толкова голям и симетричното осветление става
конкурентноспособно по енергоефективност асиметричните осветители са с по-малък коефициент
на полезно действие спрямо симетричните, а и са със
значително по-висока цена спрямо осветителите с
насрещно излъчване. При сравняване на двата вида
уредби по критерий «разходи за целия живот на
уредбата», симетричното осветление е с предимство.
Голям резерв за намаляване на мощностите за
адаптационно осветление има в оптимизирането на
светлоразпределението
на
осветителите
за
конкретното насочено-дифузното отражение на
пътната настилка и геометричните параметри на
уредбата. При поставяне на ограничение по
стойността на положителня контраст между обект и
фон, оптимизираното по минимален поток
светлоразпределение се получава асиметрично с
показател на контраста на осветлението 0.2<q<0.6.
Осветител с така получено светлоразпределение е с
по-добри енергетични показатели от осветител с
насрещно излъчване, особено при използване на
настилка с просветлители (клас RI).
На фиг.4 е показан асиметричен тунелен
светлодиоден осветител с мощност 150 W. При
такава мощност той е неизгоден за адаптационно
осветление, заради големия брой осветители, които
трябва да се монтират.
На фиг.5
е показан симетричен тунелен
светлодиоден осветител с мощност 360 W, монтиран
в над 200 пътни тунела в САЩ заради добрите си
показатели и съизмерима с класическите тунелни
осветители цена. Използваните светлодиоди са CREE

а)

б)

в)
Фиг.3. Визуализация на ситуациите при основните
типове тунелно осветление: а) симeтрично аксиално; б)
насрещно асиметрично; в) попътно асиметрично [5]

Показател на контраста q > 0.6 се получава при
използване на качествени осветители с асиметрично
излъчване, на които само малка част от потока се
излъчва по посока на движението. Но дори и тогава,
допълнителното осветяване на обекта от автомобил
със силни фарове намалява стойността на q. Затова
гарантирана видимост на обекта се получава най-
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с 130 lm/W и вторична оптика тип “peanut” на
LEDIL.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Препоръчаните в новите норми за проектиране на
пътни тунели стойности на коефициента R=Lth/L20,
еднакви за симетрично и насрещно осветление на
входните зони, налагат да се направят изводи за
конкретната ситуация и да се набележат пътища за
по-нататъшно
повишаване
на
енергийната
ефективност на тунелното адаптационно осветление:
1. Симетричното осветление е по-сигурно от
гледна точка безопасно придвижване през тунела,
тъй като при него се избягва зоната на преминаване
от отрицателен към положителен контраст, която
макар и къса, е основен недостатък на насрещното
осветление, поради „изчезване“ на обекта в нея;
2. Създаването на отрицателен контраст между
обект и фон чрез използване на насрещно осветление
вече не води до досегашния ефект по отношение
намаляване разходите за енергия спрямо уредба,
създаваща положителен контраст. Това се дължи на
по-голямата инсталирана мощност, вследствие
новата по-висока стойност на коефициента
R=Lth/L20, по-ниския коефициент на полезно
действие на осветителите за насрещно осветление и
намаляване приноса на последното спрямо
използване на изкуствени просветлители в
настилката (настилка клас RI, вместо клас RIII).
Освен това, ценово се налагат и други средства за
намаляване на мощността за адаптационно
осветление, съответно началните капиталовложения
и разходите за енергия;
3. При възприетата еднаква стойност на
коефициента R=Lth/L20 за симетрично и насрещно
осветление намаляването на мощността за
адаптационно осветление може да се постигне чрез
оптимизиране
на
светлоразпределението
на
осветителите - по минимален поток, с който се
постига положителен контраст между обект и фон за
конкретни отражателни характеристики на пътната
настилка и геометрични параметри на уредбата. Така
получено (с показател на контраста на осветлението
от 0.2 до 0.6), светлоразпределението на осветителя е
с
по-добри
енергетични
показатели
от
светлоразпределение на осветител с насрещно
излъчване.

Фиг.4. Вид и светлоразпределение на асиметричен тунелен
светлодиоден осветител 150 W

Фиг.5. Вид и светлоразпределения на димируем от 100 до
5% симетричен тунелен светлодиоден осветител 360 W
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Осветителен товар в търговски заведения и възможности за
предотвратяване на генериране на реактивна енергия към енергийната
система
Ангел Пачаманов, Борислав Бойчев, Константин Христов
Технически университет – София, България
Резюме: При преустройство на осветителни уредби със съвременни светлинни източници се променя и на
характера на общия товар – от активно-индуктивен той се променя в активно-капацитивен. Това се дължи на
използването на електронна пусково-регулираща апаратура, която генерира капацитивна енергия към системата, а
всеки kVArh реактивна енергия се заплаща с около 50% от цената на kWh активна енергия. В доклада е разгледан
търговски обект, чието класическо устройство за групово компенсиране на фактора на мощността е преустроено
така, че да не позволява генериране на реактивна енергия към системата, независимо от характера на товара.
Ключови думи: реактивна енергия, компенсиране
Abstract: Lighting load in commercial facilities and opportunities to prevent the generation of reactive power to the
grid, Angel Pachamanov, Borislav Boychev, Konstantin Hristov. Reconstruction of lighting systems with modern light
sources is related to changing the nature of power - from active-inductive it changes in an active-capacitive. This is due to the
use of electronic control gear that generates capacitive energy to the grid, and each kVArh reactive energy is charged with
about 50% of the price per kWh of active energy. The report is considered a commercial site whose classic device group
compensate for the power factor is converted so that it does not allow the generation of reactive power to the system,
regardless of the nature of power.
Keywords: reactive power compensation

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Електроснабдителната система на търговския
обект се състои от захранвано от външен трафопост
главно разпределително табло (ГРТ) НН (фиг.5),
включващо комплектно кондензаторно устройство
(ККУ) 5х25 kVAr, работещо в автоматичен режим
(фиг.6). През зимния сезон ККУ реално не работи,
поради
преобладаващ
активно-капацитивен
характер на товара. През пролетно-летния сезон
характерът на товара е активно-индуктивен през
деня (заради компресорите на климатичната
инсталация), но през нощта отново се получава
активно-капацитивен,
заради
преобладаващия
осветителен товар.

Използването на електронни драйвери за
осигуряване на режимите на работа на
съвременните светлинни източници е причина за
генериране на реактивна енергия към енергийната
система (работа на товара с капацитивен фактор на
мощността), която се заплаща по около 50% от
стойността на консумираната активна енергия.
Устройствата за компенсиране на фактора на
мощността с кондензаторни батерии в случая още
повече влошават положението, тъй като при
включване и изключване със закъснение генерират
допълнително количество реактивна енергия.
Разгледаният търговски обект се характеризира с
осветителен товар, който през есенно-зимния сезон
е преобладаващ. През пролетно-летния сезон
характерът на товара се мени денонощно
вследствие работата на климатичната инсталация.
Санкции за генерирана реактивна енергия са
плащани средно месечно по 500 лв за 29-месечен
период, като за някои от месеците на есеннозимния сезон те достигат до 850 лв (фиг.1).

Реактивна енергия и санкции по месеци
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2000

2.1. Часови графици на пълния товар
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За да се предотврати плащане на санкции от
генериране на капацитивна енергия към системата
от електроснабдителната компания е изискан
наличен в базата данни часови записи на тока за
едногодишен период (фиг.2), от който са извлечени
седмични (фиг.3) и денонощни (фиг.4) часови
записи.
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Фиг.1. Месечни стойности на генерирана реактивна
енергия и месечни санкции за 29 месечен период (16 зимен сезон 2013-14, 7-12 летен сезон 2014, 13-18
зимен сезон 2014-15, 19-24 летен сезон 2015, 24-29
зимен сезон 2015-16

2.2. Съществуващо положение, консуматори и
решение
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Фиг.2. Годишен часови записи на тока (100% е 1000А)
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Фиг.3. Седмични часови записи на тока (зимен и летен)
9 yuli 2015
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Фиг.4. Денонощни часови записи на тока (зимен и летен)
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Фиг.5. Главно разпределително табло НН

Фиг.6. Принципна схема и вид на комплектно кондензаторно устройство (ККУ)
Анализът на информацията за плащаните
санкции за 29 месечен период (фиг.1) и графиците
на тока показва, че има две възможности за
предотвратяване генерирането на капацитивна
реактивна енергия към енергийната система:
I. Включване към шини НН на ГРТ на
постоянна индуктивност, която да компенсира
максималната генерирана реактивна мощност към
системата. От фиг.1 се вижда, че средната месечна
стойност на генерираната енергия е около 4400
kVArh, която при равномерен график би се
компенсирала от реактивната мощност на трифазен
реактор 4400000/30/24 = 6111 VAr. От фиг.1 и
часовия график на тока (фиг.2) се вижда, че в някои
часове на денонощието работната мощност на
търговския обект е с около 2 пъти по-голяма
стойност от средната. Това налага реакторът да
бъде поне двойно по-голям, т.е. 12 kVAr трифазна
мощност (фиг.7а) или 3 х 5 kVAr еднофазна
мощност (фиг.7б);

1) на мястото на кондензаторната батерия на
първата степен на ККУ се поставя трифазен
реактор 12 kVAr (фиг.7а);
2) схемата за управление на ККУ претърпява
незначителна промяна – сигналът за включване на
контактора на първата степен се прехвърля към
бобината на междинно реле, а към бобината на
контактора се подава оперативното напрежение
през нормално-затворен контакт;
3) алгоритъмът за управление не се променя изцяло изключено ККУ отговаря на включена
първа степен, съответно включен към шини НН
реактор; ако товарът се промени от активнокапацитивен
към
активно-индуктивен,
управляващото устройство на ККУ „включва“
първа степен, което отговаря на изключване на
реактора;
3) комплектното кондензаторно устройство
(ККУ) в случая се е превърнало в комплектно
индуктивно кондензаторно устройство (КИКУ),
осигуряващо компенсиране на общия товар до
изисквания индуктивен фактор на мощността (0,90,95), независимо от характера му – активноиндуктивен или активно-капацитивен.

II. По-добро решение е преустройство на
съществуващото ККУ:
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а)

б)
Фиг.7. Параметри на трифазни (а) и еднофазни (б) дросели [2]

а) параметри на трифазни дросели (www.sba.de)

б) параметри на еднофазни дросели (www.sba.de)

2.3. Изчисляване на реактор за първата степен
на КИКУ
Избраните
реактори
от
европейски
производител [2] могат да бъдат заменени с
произведени в България. По-долу са дадени
параметрите на дросели еднофазно изпълнение 4
kVAr, изчислени по методика, изложена в [3].
1. Типова мощност
L, H
I, A
0,129
10

3. Конструкция намотка
Теоретичен брой навивки
w=sqrt(L/lambda)=
534
Сечение на проводника I/j_p=:
6,25
mm2
Изпълнение с кръгъл проводник:
Диаметър на проводника:
2,82
mm
Навивки в слой:
47
Брой слоеве m=w/2/w1=
5
Изолация между слоевете:
0,24
mm
Дебелина на намотката:
15
mm
V
Брой навивки на ядро:
235
Общо на двете ядра:
470
Получена индукция B:
1,40
T
Дължина на необходимия проводник: 159 m
Маса на медта:
8,87
kg
Маса на магнитопровода:
15,21 kg
24,1 kg общо при Fe/Cu=1,71
Изпълнение с профилен проводник:
Широка страна на профилен проводник: 4,00 mm
Тясна страна на профилен проводник: 1,56 mm
Изолация на профилен проводник:
0,60 mm
Сечение на профилен проводник:
6,25 mm
Навивки в слой:
28
Брой слоеве:
9
Изолация между слоевете:
0,24 mm
Дебелина на намотката:
19 mm
Реален брой навивки:
504
Брой навивки на ядро:
252
Получена индукция B=45*Up/(Sa_fe*w')=1,30 T
Дължина на необходимия проводник:
178 m
Маса на медта:
9,88 kg
25,08 kg общо при Fe/Cu=1,54

f, Hz Рр=Up*I = 4051 VA
50
Up=X*I = 405 V

2. Магнитопровод
Прието сечение на ядрото S_fe = 28,9
cm2
размер на ламелата a=b=
5,4
cm
Приет размер на ламелата a=b=
54
mm
Диаметър на описаната около ядрото окръжност
D=
0,076 m
Активно сечение на ядрото
Sa_fe=S_fe*k_fe=
27,744 cm2
Брой пакети на ядрото:
2
Размер на пакета
lp=a=
70,2
mm
Въздушни междини на ядро n_v= 3
броя
Размер въздушни междини,
d_v=0.03*a=
1,62
mm
Височина на ядрото
H=n_p*l_p+n_v*d_v= 145,26 mm
Широчина на прозореца c=1.5*a= 81
mm
Дължина на ярема: c+2*a
189
mm
Обем на магнитопровода:
1949
cm3
Маса на магнитопровода:
15,2
kg
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Генерирането на реактивна енергия от пусковорегулиращите
апарати
на
съвременните
енергоефективни светлинни източници е факт и
решаване на проблема е възможно с незначителни
промени в конструкцията на съществуващите
комплектни кондензаторни устройства (ККУ):
1. При правилно избрани степени на ККУ
кондензаторите на първата степен се заменят с
реактор със същата мощност, а управлението на
прилежащия контактор се инвертира през нормално
затворен контакт на междинно реле. Така ККУ
изпълнява ролята
на
КИКУ (комплектно
индуктивно кондензаторно устройство) което
работи по оригиналния си алгоритъм, независимо
от характера на общия товар – активно-индуктивен
или активно-капацитивен;

1

Пачаманов А. Енергоспестяване и осветителна
техника (енергоефективно осветление).
Издателство “Авангард-Прима”, ISBN 978-954323-251-2, София 2007 - хабилитационен труд за
професор

2

http://www.sba.de

3

Бонев С., Малки и специални трансформатори,
София, Техника 1977 г.
Автори: д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов,
професор
в
катедра
“Електроснабдяване,
електрообзавеждане
и
електротранспорт”
(ЕСЕОЕТ), email: pach@tu-sofia.bg, Р-л проекти в
НИС при ТУ-София (www.onilot.com); д-р инж.
Борислав Бойчев, гл. асистент в катедра ЕСЕОЕТ
при ТУ-София; маг. инж. Константин Христов,
отчислен с право на защита свободен докторант в
катедра ЕСЕОЕТ.

2. При неравномерен по фази осветителен
товар е по-изгодно вместо трифазен ректор да се
използват три еднофазни. Изработването на трите
еднофазни реакторите в България е поне два пъти
по-изгодно от закупуването им от водещ
европейски производител.
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Електроенергийно обследване на уличната осветителна уредба в
град Габрово
Пламен Цанков1, Милко Йовчев1, Христо Ибришимов1, Цветозар Петков1, Емил Станев1,
Любомир Димитров1
1

Технически университет-Габрово, 5300 Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, България

В доклада се представят резултати от извършено през 2016 година електроенергийно обследване на системата за
улично осветление в град Габрово. Проучват се местоположенията на таблата за захранване на осветителите, начините за
измерване на електрическата енергия и системата за управление на осветителната уредба, определят се броя, типа и
актуалното състояние на уличните и паркови осветителни тела, стълбовната мрежа и вида на електрозахранващите
линии. Разработен е цифров графичен модел на уличното осветление, което се осъществява със 6 697 осветителя,
разположени върху 6 032 стълба, захранвани от електрическа мрежа с дължина 203 km от 270 броя трафопостове и касети.
В резултат на обобщената информация от обследването се предлагат мерки за повишаване на енергийна ефективност на
уличното осветление чрез въвеждане на ново LED осветление и съвременна система за управление на осветлението.
Направена е оценка на икономическата рентабилност на предлаганата модернизация в два варианта.
Ключови думи – улично осветление, енергийно обследване, светлотехническа класификация, БДС EN13201:2016, LED.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ

В последните години, с подобряването на
светлотехническите, енергийните и икономическите
показатели на LED технологията за осветление се
създават условия за постигане на по-висока
електроенергийна ефективност на системите за улично
осветление в сравнение с конвенционалната технология
с натриеви лампи с високо налягане. Едновременно с
това в България се въвеждат новия БДС
EN13201:2016[1] за класификация улиците и нормиране
на количествените и качествени светлотехнически
показатели и нова „Наредба за определяне на
показателите за разход на енергия, енергийните
характеристики на предприятия, промишлени системи
и системи за външно изкуствено осветление, както и за
определяне на условията и реда за извършване на
обследване за енергийна ефективност и изготвяне на
оценка на енергийни спестявания“, която задължава
собствениците да възложат извършване на енергийно
обследване на системи за външно изкуствено
осветление, разположени в населени места с население
над 20 000 жители. Заложените за установяване при
обследванията енергийни показатели и характеристики
на уличното осветление, както и оценка на
възможностите за повишаване на енергийната
ефективност при постигане на икономическа
рентабилност, налагат извършването на детайлно
обследване и анализ на съществуващото състояние на
отделните елементи на градските улични осветителни
уредби.
В настоящия доклад се представят основните
дейности, етапи и резултати от извършено през 2016
година електроенергийно обследване на системата за
улично осветление в град Габрово, отговарящо по
съдържание, обем и детайлност на актуалните
нормативни изисквания в България.

Електроенергийното обследване на съществуващото
улично осветление в град Габрово, включва следните
етапи и дейности:
- заснемане на системата за уличното осветление на
град Габрово, като се представя кратко описание в
табличен вид на всяка светлинна точка и всяко
разпределително табло, както и оценка състоянието на
кабелната мрежа и системата за управление;
- изготвяне на светлотехническа класификация на
уличната мрежа съгласно БДС EN13201:2016;
- анализиране на консумацията на енергия и
разходите за експлоатация и поддръжка на системата за
улично осветление за последната календарна година;
- предложение за нова технология на системата за
улично осветление и система за управление на
осветлението;
- оценка на необходимите инвестиционни разходи за
внедряване на предложената система за улично
осветление;
- оценка на спестяванията на електрическа енергия и
на разходите за експлоатация и поддръжка след
внедряване на новата система;
- извършване на цифрово картографиране на
системата за улично осветление на град Габрово.
При заснемането на системата за уличното
осветление на град Габрово е направено изследване на
моментното състояние, броя и типа на уличните
стълбове и осветители, захранвани от всеки трафопост
(ТП) и касета за улично осветление (КУО). Проучени са
местоположението на ТП и КУО, вида на системата за
управление в тях и достъпа до средствата за измерване
на електрическата енергия. Заснети са типа и трасетата
на електрическите линии за улично осветление от всеки
ТП и КУО.
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Всички заснети елементи от системата за уличното
осветление на град Габрово са картографирани и
обозначени върху цифров модел на кадастралния план
на града, съвместим с AutoCAD, а техните технически и
експлоатационни параметри и характеристики са
описани в таблични приложения в средата на MS Excel.
Територията на града се проучва на базата на
разработена графична основа, представена като мрежа
от 355 броя картни листове формат А3 при мащаб М
1:1000 с обща площ 35,5 km2 – фиг.1.
Фиг. 2. Oсветител без разсейвател

Фиг. 3. Наклонен стълб

Съществуващата стълбовна мрежа се намира в
добро физическо състояние. В централната градска част
преобладават тролейните и металните стълбове с 3
степени, докато в крайните квартали на града и при
улици
от
по-нисък
светлотехнически
клас
(вътрешноквартални – М6) са концентрирани
железобетонните стълбове с тръбно и правоъгълно
сечение.
В
лошо
физическо
състояние
са
железобетонните предимно правоъгълни стълбове,
които на места са наклонени – фиг. 3. При обследването
се установи, че съществуват места, предимно в
крайните квартали на града, където осветителните тела
се намират в зони с интензивна и висока растителност,
която влошава реализираните светлотехнически
показатели на пътното платно. В Таблица 1 са описани
съществуващите стълбове по видове и височини
Таблица 1. Брой стълбове по тип и височина в
съществуващата стълбовна мрежа за улично осветление
Стълбове
Стоманен пилон 16 m
Тролеен 11-12 m
Стоманен 9-10 m
Стоманен 5-6 m
Стоманен 3-4 m
Стоманен 9 m
Стоманен 5,5 m
Стоманен 1 m
Стоманен 0,5 m
Железобетонен 8-9 m
Железобетонен 7-8 m
Дървен 6-7 m
Общо

Фиг. 1. Разпределение на територията на град Габрово в
мрежа от картни листове

В резултат на енергийното обследване на уличното
и парково осветление в град Габрово се установи, че
повече от 90% от съществуващите осветители с
натриеви лампи високо налягане (НЛВН) са монтирани
преди повече от 16 години по разработен проект от
1999 г. Състоянието на съществуващите осветители е
сравнително добро, но те се намират в края на
техническия и експлоатационен живот. Поради тази
причина често срещан проблем, констатиран при
обследването, е повреда на закрепващите елементи на
разсейвателите, в резултат на което част от
осветителните тела са с липсващи разсейватели или с
повредени такива – фиг. 2. Това води до влошаване на
техните светло- и електротехнически показатели и до
увеличаване на риска от повреди, в резултат на
безпрепятствено проникване на прахови частици и
влага в осветителните тела.
В централната част на града преди 4 години се
извърши частична замяна на съществуващите
осветители с НЛВН с нови светлодиодни (LED), които
към настоящия момент не трябва да се заменят с нови.

Брой
5
742
1718
605
571
14
48
74
47
1604
589
15
6032

Съществуват стълбове с рогатки без осветител на
тях – 164 броя, на които е необходимо да се монтира
осветително тяло, защото са в жилищни райони и по
улиците преминават МПС. Освен това съществуват и
осветители с две и три рогатки – 562 броя, но само с
един осветител на тях и те нямат нужда от втора и/или
трета рогатка – фиг. 4-а. Има осветителни тела с две
рогатки (фиг. 4-б), на които едната е с осветително тяло
с НЛВН, а на втората рогатка стои осветител с живачна
лампа високо налягане (ЖЛВН), който е от преди 30
години, не светещ, силно амортизиран и създаващ
неестетическа картина в централната градска част .
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Общ брой на осветителите

4-а)
4-б)
Фиг. 4. Осветители с повече от една рогатка (4-а) и осветител
с НЛВН и ЖЛВН (4-б)

Значителна част от раменните конзоли с осветители
са с неподходящ за широчината на пътните платна
голям ъгъл на наклона – от 30 до 60, което намалява
реализираната
ярост
на
пътното
платно
и
същевременно увеличава заслепяващото въздействие и
излъчва ненужно голяма част от светлинния поток на
осветителя върху отсрещния тротоар и сгради. Тези
ъгли са неподходящи за съвременните LED улични
осветители, оптималните ъгли на наклон на които са от
0 до 10. Има и стълбове, на които конзолата с
осветителното тяло са обърнати неподходящо около
оста на рогатката или по посока, обратна на пътното
платно.
На
базата
на
извършено
обобщение
на
информацията за съществуващите улични и паркови
осветители в град Габрово, в таблица 2 са представени
данните за вида на осветителя, типа на светлинния
източник, броя и мощността на осветителните тела.
Общата инсталирана мощност на съществуващата
улична осветителна уредба в град Габрово е 532 926 W.

5-а) – с УКВ
5-б) – с часовник
Фиг. 5. Съществуващо управление на осветителите

Сравнително голям е броят на трафопостовете - 177,
при които средствата за измерване на електрическа
енергия за осветление не са изнесени извън територията
на трафопоста и Община Габрово практически няма
достъп да тях.
В таблица 3 са показани брой и процентно
разпределение на видовете управление на ТП и КУО в
уличното осветление на град Габрово.

Таблица 2. Вид, мощност и брой на съществуващите
осветители в град Габрово към 2016 г.
Мощност
на
Осветители
лампата
W
Уличен с LED 140W
Уличен с LED 80W
Уличен с LED 70W
Уличен с LED 60W
Уличен с LED 50W
Уличен с LED 40W
Уличен с LED 35W
Парков с LED 70W
Парков с LED 35W
Парков с LED 26W
Парков с LED 14W
Парков с LED 4.5W
Прожектори с МХЛ 250W
250
Парков с КЛЛ 20W
20
Уличен с НЛВН 50W
50
Парков с НЛВН 50W
50
Уличен с НЛВН 70W
70
Уличен с НЛВН 100W
100
Тунелен с НЛВН 100W
100
Уличен с НЛВН 150W
150

Мощност
на
осветителя
W
140
80
70
60
50
40
35
70
35
26
14
4,5
276
28
61
61
80
114
114
169

6 697

При обследването на захранващите трафопостове се
установява състоянието и вида на системата за
измерване и управление на уличното осветление.
Електрозахранването е реализирано от 243 трафопоста
(ТП) и 28 касети за улично осветление (КУО), които са
обозначени в цифровия модел. Преобладаващата част
от ТП и КУО са с управление на уличното осветление
посредством
централизирана
система
с
УКВ
приемници – 148 броя, индивидуални часовници с
астрономически календар – 74 броя (фиг. 5).
Съществуват два трафопоста с нови табла за
управление
на
уличното
осветление
чрез
централизирано GPRS управление по проект за селата в
Община Габрово, изпълнен през 2014 г.

Брой
осветители

Таблица 3. Видове управление в ТП и КУО от уличното
осветление в град Габрово

7
4
55
14
63
25
32
14
48
121
160
32
8
108
3003
1172
309
744
18
760

Наименование на системата за
управление на уличното осветление
Централизирана система с УКВ
приемници
Индивидуално управление с
часовници с астрономически календар
Фоторелета
Централизирано GPRS управление
Общ брой трафопостове и касети за
улично осветление

Брой
табла в
ТП или
КУО

Процентно
съотношение
спрямо
общия брой

148

54,6%

73

27,3%

47
2

17,3%
0,8%

270

100%

На фиг. 6 е показано в графична форма видовете
управление на уличното и парковото осветление по
табла в трафопостове и улични касети и процентното
им съотношение.
Установява се сравнително големия брой на таблата
за управление – общо 270, като средно на табло се
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В централната градска част и в районите с метални и
тролейни стълбове електрозахранването е кабелно, а
при
железобетонните
стълбове,
които
са
концентрирани предимно в крайните квартали на града,
мрежата е с въздушно захранване. Среща се и малък
брой временни въздушни връзки с УИП върху метални
стълбове – основно в места, където подземните кабелни
линии за осветление са повредени.

падат приблизително по 25 осветителни тела.
Практиката показва, че чрез едно табло може да се
управляват до 200 осветителя, но поради спецификата
на релефа и разположението на улиците в град Габрово,
този брой не би могъл да се постигне, но може да се
търси начин за оптимизиране на броя на
съществуващите табла, особено в местата, където
електрозахранването се осъществява с въздушна мрежа
и разходите биха били минимални или там, където се
предвижда подмяна на подземната кабелна мрежа.
17%

1%

Таблица 4. Видове и дължини на линиите за
електрозахранване на уличното осветление в град Габрово

Централизирана система с
УКВ приемници

[km]

Индивидуално управление
с часовници с вграден
астрономически календар
Фоторелета

Алуминиево-стоманен неизолиран
проводник (АС)
Проводник усукана двойка за въздушно
окачване (УИП)
Кабелно захранване
Общо

55%

27%

Дължина на
кабелното трасе

Вид на електрозахранването

Централизирано GPRS
управление

53,2
55,6
93,8
202,6

На базата на подробното обследване на състоянието
на осветителните тела, вида на стълбовната мрежа,
електрозахранващите линии и захранващите ТП и КУО,
е
разработен
графичен
цифров
модел
на
съществуващото състояние на уличното осветление в
град Габрово. Той обединява обследването по отделни
картни листове – 355 броя, върху които са нанасяни
данните от обхода. Чрез подходящи графични символи
са обозначени различните видове осветителни тела,
типа на стълбовете, вида на електрическата мрежа и
местоположението на ТП и КУО. На фиг. 7 е показано
съдържанието на част от картен лист от цифровия
модел с графично и текстово нанесената информация.

Фиг. 6. Процентно съотношение на видове системи за
управление на уличното и парковото осветление

Електрическата мрежа, захранваща уличните
осветители, е от кабелен и въздушен тип. Въздушното
електрозахранване е реализирано по два начина – с
усукан изолиран (УИП) и алуминиево-стоманен (АС)
проводници. В таблица 4 са представени дължините на
кабелното и въздушно електрозахранване на уличното
осветление.

Фиг. 7. Част от картен лист с нанесени данни за уличната осветителна система на град Габрово
Таблица 5. Реализирани показатели за различни класове улици с нови улични LED осветителни тела
Категория
на
улицата
М3
М4
М5
М6

LED осветител – мощност (W),
светлинен поток (lm) и светлинен
добив (lm/W)
104W, 11800lm, 113,5lm/W
93W, 10050lm, 108,1lm/W
87W, 12400lm, 142,5lm/W
59W, 6400lm, 108,5lm/W
39W, 4400lm, 112,8lm/W
42W, 4600lm, 109,5lm/W
23W, 2750lm, 119,6lm/W
27W, 3200lm, 118,5lm/W

Реализирани светлотехнически и електроенергийни показатели
Lср,
Uo
fTI
REI
DP
DE
[cd/m2]
[W/(lx.m2.)] [kWh/(a.m2)]
1,02
0,50
10,02
0,55
0,024
1,60
1,02
0,68
9,36
0,41
0,020
1,43
0,75
0,56
7,85
0,80
0,021
1,04
0,82
0,76
6,23
0,75
0,025
1,04
0,50
0,59
8,38
0,59
0,026
0,80
0,51
0,73
8,16
0,45
0,025
0,87
0,33
0,68
5,38
0,60
0,045
0,92
0,38
0,75
6,45
0,70
0,049
1,08
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В резултат на анализа на електроенергийното
обследване на уличното осветление в град Габрово, се
предлагат мерки за повишаване на енергийната
ефективност (ЕСМ). Първа стъпка е изготвянето на
светлотехническа класификация на уличната мрежа,
съгласно новия стандарт БДС EN13201:2016 – фиг. 8.

градски артерии; М4 – районни артерии; М5 –
събирателни улици и М6 – обслужващи (вътрешноквартални) улици.
Мерките за повишаване на енергийната ефективност
включват въвеждане на LED осветители, които трябва
да се монтират на мястото на съществуващите улични
осветители с НЛВН 150W, 100W, 70W и 50W и в места
с монтирани стълбове и изградена електрическа мрежа,
но липсващи върху тях осветители. В пешеходни зони,
на които към настоящия момент има паркови
осветители, се предлага замяна с енергийно-ефективни
улични LED осветители с височина на окачване до 5 m.

Подменени осветители

Неподменени осветители

Таблица 7. Брой и мощност осветителни тела в
предложението за модернизация на уличното осветление

Фиг. 8. Светлотехническа класификация на уличната мрежа,
съгласно стандарта за улично осветление БДС EN13201:2016

M3
M4
M5
M6

f , [%]

Показател на
периферната
осветеност
R

15
15
15
20

0,30
0,30
0,30
0,30

Допустимо
заслепяване
TI

EI

Нови стълбове
с осветители

Светлотехнически
клас

Яркост на пътната
настилка
L ,
ср
Uo
Ul
[cd/m2]
1,00
0,40 0,60
0,75
0,40 0,60
0,50
0,35 0,40
0,30
0,35 0,40

Липсващи

Таблица 6. Нормативни препоръки за светлотехническите
класове по БДС EN13201:2016

Движението по улиците се извършва основно от
моторни превозни средства (МПС). В таблица 6 е
представена светлотехническата категоризация на
улиците и нормираните показатели – средна яркост Lср,
обща равномерност Uo, допустимо заслепяване fTI и
нововъведения показател на периферната осветеност
REI. Класификацията на улиците в Габрово ги
разпределя в следните светлотехнически класове: М3 –

Мощност
на
Осветители
осветителя
W
Уличен LED 140 W
140
Уличен LED 80 W
80
Уличен LED 70 W
70
Уличен LED 60 W
60
Уличен LED 50 W
50
Уличен LED 40 W
40
Уличен LED 35 W
35
Парков LED 70 W
70
Парков LED 35 W
35
Парков LED 26 W
26
Парков LED 14 W
14
Парков LED 4.5 W
4,5
Парков КЛЛ 20 W
32
Прожектор МХЛ 250W
276
Общо
Уличен LED 2x80W
160
Уличен LED 104W
104
Уличен LED 80W
80
Уличен LED 87W
87
Уличен LED 76W
76
Уличен LED 54W
54
Уличен LED 39W
39
Уличен LED 68W
68
Уличен LED 54W
54
Уличен LED 27W
27
Уличен LED 25W
25
LED 25 W в
25
декоративни фенери
Общо
LED осветители 25W за
съществуващи
25
стълбове и конзоли без
осветители
Нови LED осветители
27W на неосветени
27
улици
Нови LED осветители
25W на неосветени
25
улици
Общо
ОБЩО

Брой

Обща
мощност

7
4
55
14
63
25
32
14
48
121
160
32
108
8
691
178
284
123
334
431
51
110
55
37
3 204
677

980
320
3 850
840
3 150
1 000
1 120
980
1 680
3 146
2 240
144
3 456
2 208
25 114
28 480
29 536
9 840
29 058
32 756
2 754
4 290
3 740
1 998
86 508
16 925

352

8 800

5 836

W

254 685

164

4 100

93

2 511

22

550

279
6 806

7 161
286 960

Извършват се многовариантни светлотехнически
изчисления за отделните категории улици, разделени
допълнително по видове широчини на платната,
конфигурация на подреждане на стълбовете и
междустълбие, съгласно съществуващите състояния.
Изчисленията се извършват с различни модели улични
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LED осветители. Част от резултатите са показани в
таблица 5, в която са добавени и новите два енергийни
показателя, заложени в стандарта БДС EN13201:2016 –
специфична плътност на мощността DP и годишната
консумация на електроенергия за единица площ DE.
Обобщените брой, тип и мощност на предложението за
модернизация на уличното осветление за целия град
Габрово са представени в таблица 7.
Втората основна енергоспестяваща мярка е
въвеждането на нова интелигентна система за контрол
и управление на уличното осветление и прецизиране на
времевия график за включване и изключване на
осветлението. Едновременно с нея се предвижда и
изнасяне на управлението и измерването от
трафопостовете, демонтаж на старите и монтиране на
нови касети за улично осветление на ново подходящо
място. Системата за автоматизирано управление
използва GSM/GPRS
модем за комуникация,
електромер и централизиран пункт за наблюдение и
управление с инсталирано приложно програмно
осигуряване. Разгледани са два варианта на режима на
управление на уличното: вариант 1 - целонощен режим
на светене – при този режим всички осветители светят
целонощно със 100% от светлинния си поток; вариант 2
- целонощен-полунощен режим на светене – при този
режим всички подменени осветители с мощност под
80W светят със 100% от светлинния си поток без
димиране, а подменените осветители с мощност поголяма или равна на 80W се димират на 50% от
светлинния си поток, в часовете от 23.00 до 5.00 часа.
За реализацията на различните варианти на
управление е необходим избор на осветители с
необходимата функционална възможност за димиране,
което променя цената и на първата ЕСМ, поради което
при оценка на икономическата ефективност се
разглеждат като два пакета от енергоспестяващи мерки.

проводник усукана двойка за въздушно окачване. За
правилното функциониране на системата за улично
осветление
е
необходима
реконструкция
на
компрометираната кабелна мрежа (30 %).
Изчислени са основните финансови показатели на
предложените два варианта. При изчисляването на
финансовите показатели са заложени лихвен процент
5%, инфлация 2%, живот на системата за осветление 20 години. Резултатите са представени в таблица 8.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеното електроенергийно обследване на
системата за улично осветление в град Габрово е
пример за технология на разработка и резултати при
обследване на средно голям град в България и цялостно
преминаване от технология на осветителите от
натриеви лампи с високо налягане към LED.
Техническите и икономическите резултати отговарят
по съдържание и детайлност на актуалните нормативни
изисквания в България и дават възможност за
целесъобразен избор на технически решения за
модернизация и варианти за финансиране на
реализацията на проект за повишаване на енергийната
ефективност на уличното осветление в град Габрово.
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7,91

876 645

0,51

2

2 492 516

191 290

13,03

16,67

4,48

368 936

0,15

Коефициент на нетна
сегашна стойност

11,86

Нетна сегашна
стойност
[BGN]

9,89

Вътрешна норма на
възвращаемост [%]

172 919

Срок на изплащане
[год.]

1 710 000

Срок на откупуване
[год.]

Инвестиция,
[BGN]

1

Спестявания,
[BGN]

Вариант на пакет ЕСМ

Таблица 8. Сравнение на икономически показатели на двата
варианта на мерките за енергийна ефективност
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Оценяване на енергийните и парични спестявания при договори
с гарантиран резултат за улично осветление
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Резюме: В доклада е изложена методика за оценяване на енергийните и паричните спестявания при прилагане на
енергоспестяващи мероприятия в уличното осветление и използване на електроенергия от свободния пазар. Те са
база за сключване на EСКO договори, целящи намаляване на разходите за електроенергия на общините,
включително чрез използване на енергия от свободния пазар за налични дневни общински консуматори,
компенсиращи вечерната консумация на външното осветление.
Ключови думи: улично осветление, договори с гарантиран резултат
Abstract: Assessment of energy and cash savings in performance contracts for street lighting, Angel Pachamanov,
Borislav Boychev, Konstantin Hristov, Rad Stanev. The report presents a methodology for assessing the energy and
monetary savings due to implementation of energy-saving measures in public lighting and use of electricity from the open
market. These are a basis for conclusion of ESCO contracts aimed at reducing electricity costs of the municipalities, including
the use of energy from the open market for available daily municipal consumers, compensating the evening consumption of
the outdoor lighting.
Keywords: street lighting, contracts with guaranteed results

на електрическа енергия, смяна на доставчика на
електрическа енергия, съответно координатора на
балансиращата група са разписани в Инструкция № 1
и Инструкция № 2 на ЕСО [1,2,3].
Цените на електрическата енергия и свързаните
услуги по веригата производство - достъп и пренос
през електропреносната мрежа - обществена
доставка
достъп
и
пренос
през
електроразпределителните мрежи - снабдяване от
краен снабдител са взаимосвързани. Съгласно Закона
за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) осъществява регулиране на
цените в регулираната част на пазара: а) по които
производителите продават електрическа енергия на
обществения доставчик; б) по които общественият
доставчик продава електрическа енергия на
операторите
на
електропреносната
и
електроразпределителните мрежи за покриване на
технологичните разходи по преноса; в) по които
общественият доставчик продава на крайните
снабдители изкупената електрическа енергия; г) по
които крайните снабдители продават електрическа
енергия на битови и небитови крайни клиенти за
обекти, присъединени към електро-разпределителна
мрежа на ниво ниско напрежение; д) за достъп
и/или за пренос през електропреносната мрежа; е) за
достъп
и/или
за
пренос
през
електроразпределителните мрежи; ж) чрез които
всички крайни клиенти, присъединени
към
електроенергийната
система,
участват
в
компенсиране на разходите по чл. 35 от ЗЕ
(задължения към обществото) за изкупуване на

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Договорите с гарантиран резултат по чл.72 на
Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) са добра
възможност за намаляване разходите на общините за
външно осветление, особено след въведената
либерализация на пазара за електроенергия. При
закупуване на енергия от свободния пазар
възстановяването на направените инвестиции и
изплащането на дължимото възнаграждение на
изпълнителя (търговци по смисъла на Търговския
закон) може да се извърши не само за сметка на
реализираните икономии на енергия (чл. 21, ал. 3 от
ЗЕЕ), но и за сметка на възможността търговецът да
предостави на общината енергия от свободния пазар.
В условията на либерализация на пазара на
електрическата енергия се създава стремеж балансът
между производство и потребление да се постигне
чрез предварително заявяване на почасови графици
за количества електрическа енергия, очаквани да
бъдат потребени. Обикновено всеки обект става член
на балансираща група със свой Координатор, чиято
роля е да намали финансовата тежест за групата,
пораждаща се от разликата между прогнозирано и
реално
употребено
количество
енергия.
Координаторът на балансиращата група често е и
търговец на електрическа енергия, притежаващ както
лиценз за търговия с електрическа енергия от КЕВР,
така и регистрация като координатор от
Електроенергийния системен оператор (ЕСО).
Процедурите за регистриране към свободния пазар
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електрическа енергия от възобновяеми източници,
на приходите. Изразява се с годишния дисконтов
високоефективно комбинирано производство и
процент i, който винаги е по-нисък от минималния
дългосрочни договори [4].
годишен лихвен процент за кредити, обявен за
страната:
С Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. КЕВР e
(1)
утвърдила цени за „ЧЕЗ Разпределение България”
АД (табл.1) и "ЧЕЗ Електро България" АД (табл.2),
б) за вложени средства за бъдещ период – това е
считано от 01.07.2016 г. [1]. Тази информация ще
годишен лихвен процент r% на банка, с който се
бъде използвана за оценяване на енергийните и
увеличава размерът на взети назаем пари за
парични спестявания при договор с гарантиран
реконструкция (кредит), за да се получи реалната
резултат за улично осветление на община, състояща
цена на инвестицията за периода на изплащане на
се от 10 населени места.
кредита N.
В класическия си вид методът АРП борави с
Таблица 1. Цени за разпределение на електроенергия [1]
паричен резултат NPV (Net Present Value) за целия
живот на уредбата, получен чрез дисконтирани към
Цени
Цена без
настоящия момент парични потоци по години:
ДДС
(2) NPV
Цена за достъп до
0,01745
електроразпределителната мрежа за
небитови клиенти, BGN/kW /ден
Цена за достъп до
електроразпределителната мрежа за битови
клиенти, BGN/kWh

0,00505

Цена за пренос на електрическа енергия
през разпределителна мрежа на средно
напрежение, BGN/kWh

0,00875

Цена за пренос на електрическа енергия
през разпределителна мрежа на ниско
напрежение, BGN/kWh

0,02933

където ci /costs/ са суми, получени от разходите за
изплащане на кредит за реконструкция,
електроенергия, материали и труд за обслужване по
години; bi /benefits/ - ползите от реконструкцията на
уредбите по години т.е. годишните спестявания от
енергия (ГСЕ), материали и труд за обслужване; i среден годишен дисконтов процент за периода T.
Ако резултатът в израз (2) се получи
положителен или нулев, реконструкцията е изгодна,
ако е отрицателен – вложените средства за
реконструкция не се изплащат с получените ползи за
целия експлоатационен срок на уредбата, т.е.
реконструкцията е неизгодна.
Както бе отбелязано в началото, методът АРП е
приложим основно при инфраструктурни проекти.
При договори с гарантиран резултат в уличното
осветление не е достатъчно резултатът NPV да е
нулев, тъй като така печели само изпълнителят на
ЕСКО договора. А възложители на ЕСКО договори
за уличното осветление обикновено са общините и
техният интерес е да намаляват публичните си
разходи и да създават работни места.
В случая е естествено всяка страна да се стреми
да постигне най-доброто за себе си, защото винаги
водещ е личният егоистичен интерес [8]. Но в
процеса на срещата на интересите на търсещата и
предлагащата страна на свободния пазар се
установява устойчиво равновесие, което е взаимно
изгодно и за двете страни. Стремежът на системата
към оптимум в този случай се нарича „невидимата
ръка“, следствие на т.н. „благоразумие” (Адам Смит)
- стремежът в отношенията „търсене-предлагане“ да
са взаимно-изгодни.
В практиката на ЕСКО договорите като принцип
се е наложил моделът през първата половина от
експлоатационния срок на реконструираното
съоръжение ползите от реконструкцията да бъдат

Таблица 2. Цени за снабдяване с електроенергия [1]
Цени на електрическа енергия за небитови клиенти
Начин на
Зони в
Цена BGN/kWh
измерване
денонощието
(без акциз и
ДДС) НН
Върхова

0,17599

С три скали

Дневна

0,11258

Нощна

0,07231

С две скали

Дневна

0,15830

Нощна

0,07687

2. СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИ ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Широко-прилаганият метод АРП (Анализ Разходи
Ползи) се препоръчва за инфраструктурни проекти с
експлоатационен срок TЕКСПЛ = 15 - 25 г., като
прилаганият процент на дисконтиране [5 - discount
rate] е от два типа:
a) за постъпления от бъдещ период - годишен
лихвен процент, с който се намалява размерът на
бъдещи
парични
потоци
b
(benefits)
за
експлоатационния период на уредбата TЕКСПЛ,
резултат на годишни ползи (разлика в разходи за
плащана енергия и поддръжка), за да се получи
действителната настояща стойност PV (Present Value)
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изцяло за Изпълнителя, а през втората половина – за
Възложителя. В този случай е по-изгодно да се
работи
с
разходи
за
целия
живот
на
реконструираната уредба. Ако за половината от
срока на уредбата ползите от реконструкцията не
покриват разходите на Изпълнителя на ЕСКО
договора, реконструкцията е неизгодна. Този метод е
известен като LCC (Life Cycle Costs):
(3)

r%
N, години
AF,
години
PP=Cr,
BGN
CA=PP/AF,
BGN/год.
PP'=N*CA,
BGN
N-AF,
години
PP'-PP,
BGN

където PP‘ е реалната цена (главница+лихви) на
изтеглен от Изпълнителя кредит за реконструкцията.
ОЕ (Operating Expenses) е сума от годишни разходи
за целия живот T на уредбата, изчислена по израза:

0.01%

3%

4%

5%

6%

7%

9%

25

25

25

25

25

25

25

24.97

17.41

15.62

14.09

12.78

11.65

10.67

100

100

100

100

100

100

100

4.01

5.74

6.40

7.10

7.82

8.58

9.37

100.1

143.6

160.0

177.4

195.6

214.5

234.2

0.03

7.59

9.38

10.91

12.22

13.35

14.33

0.13

43.57

60.03

77.38

95.57

114.53

134.2

Таблица 4. Краткосрочни кредити с голям лихвен процент

(4)

r%

където ci = CENi + CMAINTi включват цена на
електроенергия, светлинни източници и труд за
обслужване по години, като са дисконтирани към
настоящия момент (PV) със средния годишен
дисконтов процент i за периода T.
Връщаната сума на банката PP‘=CA*N се
получава като произведение на годишните разходи за
обслужване на кредита CA и
срока N
за
възстановяването му. За уличното осветление се
предпочитат краткосрочни кредити до 5 г., с които
уредбите се привеждат във вид, удобен за предаване
на концесия на фирма за останалата част от
експлоатационния им срок. Така общината в началото
влага средства (съфинансиране, изисквано за
получаване на средства по оперативни програми), но
следващите 20 г. обслужващата фирма е на
минимална издръжка, с възможност да извършва
енергоспестяващи мероприятия за повишаване на
доходите от дейността си [6,7].
Ако РР (Purchase Price) е цената на придобиване
на уредбата (съоръжения, монтаж, пусковонастроечни работи) в годината на реконструкция и до
края на периода N на изтегления кредит бъдат
върнати РР'=N.CA, годишната вноска CA за
обслужване на кредита се определя от израза:
(5)

N, години
AF,
години
PP=Cr,
BGN
CA=PP/AF,
BGN//год.
PP'=N*CA,
BGN
N-AF,
години
PP'-PP,
BGN

0.01%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

5

5

5

5

5

5

5

5.00

3.79

3.60

3.43

3.27

3.13

2.99

100

100

100

100

100

100

100

20.0

26.38

27.74

29.13

30.54

31.98

33.44

100.0

131.9

138.7

145.6

152.7

159.9

167.2

0.00

1.21

1.40

1.57

1.73

1.87

2.01

0.03

31.9

38.70

45.64

52.70

59.89

67.19

Изчисляването на годишните разходи за
електроенергия CEN е на базата на работната мощност
PР,
годишните
часове
работа
(годишна
използваемост) на осветителната уредба TA и
средната цена на един kWh електроенергия ce за
времето, през което тя работи, т.е.
(7)
,
където PР е в kW, TA – в часове, ce – лв/kWh.
Изчисляването на разходите за поддръжка CMAINT
се извършва по цените за групова и единична
подмяна на светлинни източници за година:
(8)

където анюитетният фактор AF е число по-малко от
годините за връщане на кредита N и изразява
времето, за което се изплаща главницата на кредита
PP,

където п е броят на светлинните източници (СИ) в
уредбата (лампи или светлодиодни модули); ТA е
годишни часове работа на уредбата; ТN - средният
ресурс на СИ в часове; CLAMP - цена в лева на един СИ;
CCHGR, CCH.SGL - съответно цена в лева за групова и
единична подмяна на СИ; CCLGR, CCL.SGL - съответно
цена в лева за групово и единично почистване на
осветител; m - процент на единично отпадащи СИ за
средния им експлоатационен срок.
При изложената последователност за изчисляване
на цената на осветлението по години е ясно, че всяка
година разходите ще бъдат различни, което
усложнява задачата. При достатъчно опит в
експлоатацията на улични осветителни уредби,

(6)
През останалите (N-AF) години се връща цената
на кредита – изплащаните лихви по получените
средства за реконструкцията. Така колкото по-голям
е лихвеният процент r и периодът на връщанe N,
толкова по-голямо е увеличението на действителната
цена на уредбата. Освен онагледяване на горните
разсъждения, в табл.3 и табл.4 е показано колко
струват всеки 100 лв. кредит при лихвен процент r%
и години на връщане N (последните редове).
Таблица 3. Дългосрочни кредити с малък лихвен процент
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разходите за поддръжка може да се приемат
новото оборудване, а с още 1/2 ще го инсталира и
експертно като процент от направените инвестиции
осигури поддръжка за срока на договора. Ползите за
за уредбата PP, например 100%, т.е. приема се, че за
Възложителя ще бъдат през втората половина от
експлоатационния срок, през което време той ще се
целия живот на уредбата 25 г. поддръжката се
възползва изцяло от ГСЕЗ под формата на намалени
осъществява с още една цена на придобиване на
разходи за улично осветление. Тази постановка
уредбата. Разбира се, при различните светлинни
отговаря и на заложените в ЗЕЕ принципи за
източници този процент е различен - от 50% (скъпи
сключване на EСКO договори.
уредби със светлодиоди и облекчена поддръжка) до
- паричните икономии от разликата в цените на
100 % (уредби с класически светлинни източници,
нормирания и свободния пазар на електроенергия е
изискващи честа смяна на лампите). При този подход
редно да се разпределят по равно между
не е необходимо заплатите на експлоатационния
Възложител и Изпълнител на ЕСКО договор, тъй
персонал да се прогнозират по години –
като Изпълнителят организира разпространението
приблизително те нарастват с годишния дисконтов
продукта на едро, а Възложителят му осигурява
процент и могат директно да се умножат с
гарантирано потребление и разпространение на
експлоатационния срок на уредбата. Същото се
продукта на дребно (община или концесионер на
отнася и за разходите за електроенергия - изчислени
улично осветление). Така още през първата половина
за първата година, те се прилагат за целия период на
от живота на уредбата, Възложителят ще има изгода
експлоатация, като се умножат с експлоатационния
от бързо провеждане на енергоспестяващи
срок на уредбата. С това ефектът от реконструкцията
мероприятия, докато в класическия случай той
се намалява и не носи рискове (заплатите изостават,
започва да печели едва през втората половина от
цената на енергията - също)
живота на уредбата.
3. ИЗХОДНИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА
Разпределение на ползите от енергоспестяващи
EСКO ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.72 НА ЗЕЕ

мероприятия между двете страни за първите 12.5
години :
- Изпълнител на ЕСКО договор: ГСЕЗ + 50% от
получената разлика от цената на енергията на нормирания
и свободния пазар;
- Община: 50% от получената разлика от цената на
енергията на нормирания и свободния пазар.
Разпределение на ползите от енергоспестяващи
мероприятия между двете страни за вторите 12.5
години :
- Изпълнител на ЕСКО договор: 50% от получената
разлика от цената на енергията на нормирания и свободния
пазар;
- Община: ГСЕ + 50% от получената разлика от цената
на енергията на нормирания и свободния пазар.

Класическият подход за формиране на крайната
цена на стока за потребление е като се отчитат
приносите на производителя, разпространителя на
едро и разпространителя на дребно. Ако при
провеждане на енергоспестяващо мероприятие
реализираните икономии на енергия и средства за
поддържане се разглеждат като стока, получената
цена на услугата трябва да се разпредели между
Възложителя и Изпълнителя на EСКO договора.
В случая с ЕСКО договори за улично осветление
всяка страна трябва да получи полагащата й се част
от левовата равностойност на годишни спестявания
от енергия и заплати (ГСЕЗ), получени като разлика
от това, което се е плащало преди реконструкцията и
това, което ще се плаща след реконструкцията:
(9)

4. ПРИМЕР ЗА ЕСКО ДОГОВОР ЗА ПОДМЯНА НА
ОСВЕТИТЕЛИ С НЛВН 70W И 50W С
ДИМИРУЕМИ LED-ОСВЕТИТЕЛИ

ГСЕЗ = ГРЕЗПР – ГРЕЗСР,

където ГРЕПР са годишни разходи за енергия преди
реконструкцията; ГРЕСР – годишни разходи за
енергия след реконструкцията. Отчитайки базисната
постановка на чл. 21 на ЗЕЕ реалните икономии се
определят
въз основа на разликата между
базисното
енергопотребление
(осигуряващо
нормативните
изисквания
с
досегашното
оборудване) и измереното ново нормализирано
енергопотребление (вследствие изпълнени мерки за
енергийна ефективност), възможният модел за
разпределение на ползите от реконструкцията може
да бъде следния:
- през първата половина от срока на
експлоатация на реконструираните уредби (12.5
години) Изпълнителят трябва да получава изцяло
ГСЕЗ, тъй като с около 1/2 от тях той ще закупи

(10 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПРИ ЕКСПЛ. СРОК НА
УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 25 ГОДИНИ)
4.1. Определяне на базисното електропотребление
Таблица 5. Брой монтирани осветители по населени места
Класове
улици =>
Ед.м-ст, W
=>
Осветител
тип =>
Нас.място 1
Нас.място 2
Нас.място 3
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ME5

S4

S5

S6

84

62

62

62

НЛВН
70W

НЛВН
50W

НЛВН
50W

НЛВН
50W

34
18
32

45
28
27

81
0
53

0
140
39

Общо,
бр.
160
186
151

Нас.място 4
Нас.място 5
Нас.място 6
Нас.място 7
Нас.място 8
Нас.място 9
Н.място 10
Общо

32
42
21
9
13
34
18
253

26
34
20
16
16
45
65
321

44
49
34
8
0
0
37
306

59
0
0
157
14
80
76
565

161
125
75
190
43
159
196
1445

95,218

Освететител
тип =>
Единична
м-ст, W =>
Общо
осветители
Общо, W

ME5

S4

S5

S6

НЛВН
70W

НЛВН
50W

НЛВН
50W

НЛВН
50W

84

62

62

62

253
21252

321
19964

306
18972

565
35030

при

29595

BGN по н.т.
BGN общо за
година

4.2. Определяне на нормализираното
електропотребление
Реконструкцията включва замяна на конвенционалните
осветители със съответстващи димируеми LED осветители
– 1/3 от годишната използваемост те работят на 100%Рном,
1/6 - на 50% Рном и 1/2 - на 20% Рном. Времево това
съответства на 100% до 22 ч., на 50% до 24 ч., на 20% до
разсъмване.
Таблица 7. Новоинсталирана мощност в общината по
видове осветители (всеки вид осветител може да бъде в
различен режим на димиране според класа улица)
Класове
улици =>

ME5

S4

S5

S6

Общо

Осветител
тип =>

LED50W

LED35W

LED25W

LED17W

Общо,W

1445
95218

Един. мст, W =>
Общо
осветители
Общо, W

50

35

25

17

Общо

253
12650

321
11270

306
7650

565
9605

1445
41175

Обща изчислителна мощност 95,218 kW
Базисен разход на електроенергия
използваемост на осветлението 4000 ч.:

0,116542

54723

Таблица 6. Инсталирана мощност в общината по видове
осветители (всеки вид осветител може да бъде в различен
режим на димиране според класа улица)
Класове
улици =>

2667

годишна

Обща изчислителна мощност: 41,175 kW

WБАЗИСНА=4000*95,218=380872 kWh/год.
Изчисляване на разходите за енергия при закупуване от
регулиран пазар:

Нормализиран разход на електроенергия без димиране на
осветлението: 4000*41,175=164700 kWh/год.

Цена достъп и разпределение, съгласно табл.1

Левови разходи на енергия за осветление от регулиран
пазар при димиране на осветлението на три степени
(100/50/20% - Кн, коеф.на натоварване)

Цена за достъп до електроразпределителната
мрежа за небитови клиенти в BGN / kW /ден

0,01745

Цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти
0,01745*95,218*365/380872 = 0,001592, BGN /
kWh

0,001592

М-ст,
kW

Та,
часове

BGN/
kWh

Кн

Цена
енергия,
BGN/год.

Цена за пренос на електрическа енергия през
разпределителна мрежа на средно напрежение,
BGN/ kWh

0,00875

41,175

1333

0,197972

1

10866

41,175

667

0,116542

0,5

1600

Цена за пренос на електрическа енергия през
разпределителна мрежа на ниско напрежение,
BGN/ kWh

0,02933

41,175

2000

0,116542

0,2

1919

Обща цена
BGN/kWh

достъп

и

разпределение,

14386

0,039672

Цени при купуване на електроенергия от свободния пазар
Обща цена достъп и разпределение,
BGN / kWh

Цена снабдяване с енергия от регулиран пазар, съгласно
табл.2
С две скали

Дневна

0,15830

BGN/kWh

Нощна

0,07687

Дневна

0,15830+0,039672 = 0,197972

BGN/kWh

Нощна

0,07687+0,039672 = 0,116542

С две скали
BGN/kWh

Та,
часове

BGN/kWh

Цена ен.,
BGN/год.

95,218

1333

0,197972

25128

Дневна

0,15830/2=0,07915

Нощна

0,07687/2=0,038435

Окончателна цена за достъп, разпределение и снабдяване:

Базисни разходи за енергия за осветление без димиране на
осветителите
М-ст,
kW

0,039672

Цена за снабдяване при закупуване от свободния пазар,
намалена наполовина (от табл.1 и табл.2)

Окончателна цена за достъп, разпределение и снабдяване:
С две скали,

BGN по дн.
тарифа
BGN по н.
тарифа
BGN по н.
тарифа
BGN общо за
год.

С две скали
BGN/kWh

Дневна

0,07915+0,039672=0,118822

Нощна

0,038435+0,039672=0,078107

BGN по дн.т.
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Нормализирани разходи за осветление от свободен пазар
при димиране на осветлението на три степени (100/50/20%
- Кн, коеф .на натоварване)
М-ст,
kW

Та,
часове

BGN/
kWh

Кн

Цена
енергия,
BGN/год.

41,175

1333

0,118822

1

6522

41,175

667

0,078107

0,5

1073

41,175

2000

0,078107

0,2

1286

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕСКО
ДОГОВОР МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кредитът за реконструкцията се получава от
Изпълнителя и се изплаща от годишни вноски, получавани
от Възложителя на база намалените разходи за енергия
след реконструкцията на уличните осветителни уредби.
Предпочетен е краткосрочен кредит, поради ниските лихви
в момента: r = 7.00%,TKR = 5 г., TUR = 25 г.
Вариантите са три:
1) базисно положение;
2) реконструкция на уредбите със закупуване на
енергията от регулирания пазар;
3) реконструкция на уредбите със закупуване на
енергията от свободния пазар.

BGN по дн.
тарифа
BGN по н.
тарифа
BGN по н.
тарифа
BGN общо
за год.

8881

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Базисно
електропотребление
от регулиран пазар

Нормализирано
електропотребление от
регулиран пазар

Цена енергия, лв/год.

Цена енергия, лв/год.

Ефект
лв/год.

54723

14386

40337

РАЗЧЕТИ

Базисно
електропотребление от
регулиран пазар

Нормализирано
електро-потребление
от свободен пазар

Цена енергия, лв/год.

Цена енергия, лв/год.

Ефект
лв/год.

54723

8881

45842

r=
Осветители, лв

Ако се приеме, че експлоатационните разходи за двата
варианта са еднакви (с което ще се намали ефектът от
мероприятието, тъй като LED осветителите изискват помалко грижи) може да се работи само с цени на
осветители, цена на монтажа и цена за разхода на
електроенергия. Капиталните вложения за осветители са
изчислени и показани в табл.8.

ME5

S4

S5

S6

50

35

25

17

Осветител тип =>

LED50W

LED35W

LED25W

LED17W

300

210

150

100

253
75900

321
67410

306
45900
Общо,
лв.

565
56500

Единична цена,
лв
Брой осветители
Цена осветители

Базисен
Норм. рег. пазар
Норм.своб.пазар

0

0

0

54723

9828

245710

30%

319423

77904

14386

9828

245710

30%

319423

77904

8881

9828

до Тkr,
лв/год
TAV=Ca+
Cen+Cm

след Тkr,
лв./год
TAV=Ca+
Cen+Cm

до Тkr,
лв.
LCC1
(1-5)

Тkr,лв
LCC2
(6-25)

Tur, лв

лв/год

LCC

TAV

64551

64551

322757

1291028

1613785

64551

102119

24214

510593

484288

994881

39795

96614

18709

483068

374188

857256

34290

разход в
лв

разход в
%

54723

25

1368075

100%

14386

25

359650

26%

8881

25

222025

16%

40337
45842
5505

РАЗХОДИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ
12.5 ГОДИНИ
Разходи Изпълнител за 12.5 г. (кредитът се получава и
изплаща от него):
1

години

25 год.
Сm,
лв./год.

0

3
Монтаж и
кабели,
30%

4

Кредит,
лв.(-PP)

2
Цена
осветители,
лв.

-319423

245710
46%

245710

лв/год.

Tur =
Сen,
лв./год.

ГСЕ=Базисни_разходи_енергия –
Нормализирани_регулиран_ пазар
ГСЕ=Базисни_разходи_енергия –
Нормализирани_свободен_пазар
Годишно за разпределение между Възложител и
Изпълнител, лв

Ако се приеме, че цената на енергията нараства с
годишния дисконтов процент, разходите за енергия за 25
години, приведени към настоящия момент са:
Вариант

PP, лв.

5 год.
Ca,
лв./год.

Tkr =

ГОДИШНИ СПЕСТЯВАНИЯ ОТ ЕНЕРГИЯ (ГСЕ), ЛВ

Таблица 8. Брой монтирани осветители по населени места
Класове улици =>
Ед.мощност, W
=>

7.00%
Монтаж, %

89

6

7

PP'PP

5
Експл.
разходи,
лв.

Печалба,
13.35%

Изпълнител

73713

70098

122855

26242

538618

14%

13%

23%

5%

100%

поддръжка, ако не се е отказал от нея в полза на
концесионер.

ПОЯСНЕНИЯ
1. По базисни цени първите 12,5 години
Общината би плащала за енергия и поддръжка
684038 лв, но след реконструкцията ще плаща
12,5*(8881+9828)= 233868 лв. Останалите средства,
предназначени за Изпълнителя на ЕСКО договора,
ще се получат от икономисаните средства за
електроенергия след подмяната на осветителите;
2. Спестените средства от електроенергия за
първите 12,5 години са 12,5*(54723-8881)=573025 лв
и те се предоставят за реконструкция и поддръжка на
осветлението на Изпълнителя през първите 12,5
години. Той може да сключи договор за поддържане
на уредбите с друга фирма за сумата
12,5*9828=122850 лв (евентуално концесионер,
посочен от Общината)
3. През първите 12,5 години от Общината към
Изпълнителя се превеждат общо 538618 лв по ЕСКО
договора + средствата за закупена енергия 111013 лв,
общо 649631 лв - Изпълнителят се явява и търговец
на енергия от свободния пазар. Общината си
приспада 12,5*(5505/2)=34406 лв. за заради
договорени 50% от ползите при закупуване на
енергия от свободния пазар;
4. Нулева стойност за първите 12,5 години
(базисни - нормализирани разходи) при зададен
лихвен процент 7%, 5 години период за връщане на
кредита и 25 години живот на уредбата се получава
като се задава подходящ процент печалба върху
труда на Изпълнителя – при тези изходни данни се
получава 13,35% печалба върху труда, което е 5% от
общата сума, предоставяна на Изпълнителя.

6. БЛАГОДАРНОСТИ
Направените изследвания са финансирани със
средства от Министерството на образованието и
науката, Фонд “Научни изследвания”, договор №
МУ-ФС-07 “Оптимизиране по разход на енергия на
осветителни уредби за улици и пътни тунели”.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. http://www.cez.bg/bg/svoboden-pazar/svoboden-pazar-naelektriceska-energija-obsca-informacija.html
2. http://www.dker.bg/docsbg.php?d=1
3. http://www.tso.bg/default.aspx/liberaliziran-pazar/bg
4. http://dker.bg/files/DOWNLOAD/Metodology_35ZE%20.
pdf
5. https://en.wiktionary.org/wiki/discount_rate
6. http://www.partnerships.bg/images/files/PPP_Guide_best_
practice_Final.pdf „Добри европейски практики за
публично-частно партньорство”, Министерство на
финансите, 2009
7. Пачаманов А. Оценка на проекти за реновиране на
улични осветителни уредби чрез частна финансова
инициатива. Трета научна конференция ЕФ 2011,
30.09-03.10.2011 г., Созопол. Сборник доклади, том 1,
стр. 314-321
8. https://www.overgas.bg/documents/10157/111315/adam+s
mith+inside.pdf
Автори: д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов,
професор
в
катедра
“Електроснабдяване,
електрообзавеждане и електротранспорт” (ЕСЕОЕТ),
email: pach@tu-sofia.bg, Р-л проекти в НИС при ТУ-София
(www.onilot.com); д-р инж. Борислав Богданов Бойчев – гл.
асистент в катедра ЕСЕОЕТ; Константин Христов отчислен с право на защита свободен докторант по договор
№ МУ-ФС-07 на МОН, катедра ЕСЕОЕТ; д-р инж. Рад
Христов Станев – доцент в катедра Електроенергетика..

5. ИЗВОДИ
При сключване на ЕСКО договори е необходима
голяма предварителна работа, но те осигуряват
заетост на много лица и възможност осветителните
уредби навреме да се обновяват с ефективни
светлинни
източници,
осветители
с
добро
светлоразпределение и модерна апаратура за
управление на светлинния поток ”когато е нужно,
колкото е нужно и където е нужно”. От направените
разчети могат да се направят следните изводи:
1. През първите 12,5 години Общината ще има
разходи 111013+538618–34406 = 615225 лв,
съответно за енергия, изплащане реконструкция и
бонус за получавана енергия от свободния пазар.
Това е средно по 49218 лв/година срещу 64551
лв/година, които са плащани досега;
2. През следващите 12,5 години Общината ще
има разходи само за енергия и поддържане,
съответно 12,5*(8881+9828)=233868 лв. Това са
18709 лв/година срещу 64551 лв/година, които са
плащани досега;
3. През вторите 12,5 години Изпълнителят ще
има своите 50% 12,5*(5505/2)=34406 лв (годишно
2752 лв) от печалбата при закупуване на енергия от
свободния пазар + 12,5*9828=122850 лв за
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Проектиране на улични осветителни уредби на кръгови
кръстовища и конфликтни зони
Димитър Павлов1, Камелия Николова1
1

Технически университет – София

Резюме: Кръговите кръстовища са считани за една от най-безопасните форми на контрол на движението. В
противоположност на това, обаче, те са с относително по- сложна геометрична конфигурация в сравнение със
стандартните, добре познати, кръстовища на ниво. Светлотехническите изисквания за кръгови кръстовища и
конфликтни зони се поставят със стандартните СЕ класове, когато не се изисква изчисляване на яркостта на пътната
повърхност или е неприложимо. Това може да се случи, когато зрителните разстояния са по-малки от 60 m и когато
няколко позиции на наблюдателя са близки.
Ключови думи – кръгови кръстовища

Design of Street Lighting for Roundabouts and Conflict Zones
Dimitar Pavlov1 Kameliya Nikolova1
1

Technical University of Sofia

Abstract: The roundabouts are considered one of the safest form of traffic control. In contrast, they are relatively more
complex geometric configuration in comparison with standard, well-known intersections. The photometric requirements for
roundabouts and conflict zones are placed with the standard CE classes when calculating of the road surface brightness is not
required or is not applicable. This can happen when viewing distances are less than 60m, and when several positions of the
observer are close.
Keywords – roundabout lighting

пешеходците да се виждат в положителен контраст.
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Кръговите кръстовища се различават от
конвенционалните кръстовища с различната си
геометрия и обслужване на пътния трафик. Нощно
време ориентацията в такава ситуация би била много
сложна без подходящо осветление. За да се гарантира
безопасно движение е необходимо да се осигури бързо
визуално откриване и идентифициране на препятствия
по пътното платно. Всички конфликтни зони, където
влизат и излизат движещите се МПС трябва да бъдат
добре осветени и участниците в движението, трябва
ясно да възприемат оформлението на кръговото
движение от разстояние. Възможно e кръговото
движение да се осветява от външната страна в посока
към центъра, като това спомага наближаващите
превозни средства по-лесно да забележат тези в кръга.
Препоръчва се пътните артерии влизащи в кръговото
движение да бъдат осветени най-малко 120 метра преди
него. От съществено значение е доброто разпознаване
на пешеходците. За тази цел пешеходните пътеки
трябва да бъдат осветени и преминаващите пешеходци
трябва да се забелязват в положителен контраст.
Препоръчва се стълбовете да бъдат на разстояние 1-10
метра от пътеката. Кръговите движения трябва да бъдат
осветени от периферията на пътното платно, за да може

II. ТИПОВИ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА
КОМУНИКАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ С КРЪГОВО
ДВИЖЕНИЕ
Необходимостта и типа на осветлението в голяма
степен
зависят
от
местоположението
на
комуникационния център с кръгово движение - дали е в
градски, междуградски или селски регион. На фиг.1 са
показани типови варианти за разположения на
стълбовете в кръгово кръстовище [1].
А. Централно разположено осветление, фиг.2
Предимства: Възприятието за кръговото движение
присъства на разстояние чрез осветяване на централния
остров; За осигуряване на едно и също осветяване са
необходими по-малко стълбове; Стълбовете в
централния остров не попадат в критични конфликтни
зони с изключение на ситуации при най-малките
кръгови движения; Знаците, намиращи се в
периферията и указващи изходите се явяват в
положителен контраст (осветени отпред) и по този
начин се виждат ясно.
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пешеходци; При наближаване знаците са в негативен
контраст (осветени отзад); Необходим е път към
централните стълбове на острова за поддръжка; Има
по-голям риск от заслепяване; Централният стълб
засяга ландшафтното оформление на централната част
на острова; Осветление с високи стълбове може да бъде
неподходящо за градски райони, особено за жилищни.
Б. Периферно разположено осветление, фиг. 3
Предимства: Осветяването може да бъде най-силно
около критичните зони за велосипедисти и пешеходци;
Разположението на стълбовете и осветителите служи,
както осветяване на лентите, така и за добро насочване
по кръговия път; При наближаване пътните знаци се
явяват в положителен контраст и по този начин се
виждат ясно; Поддръжката на осветителите е по-лесна,
поради разполагането им на страната бордюрите.
Недостатъци: Осветяването е най-слабо в централния
остров, което може да ограничи видимостта на
кръговото движение от разстояние; Необходими са
повече стълбове за постигане на същото ниво на
осветеност; Може да се наложи разполагане на
стълбове в критични конфликтни зони, за да се
постигнат нива на осветеност и равномерност.

Фиг. 1 Типови решения за периферно разполагане
на стълбове в кръгово кръстовище [1]

Фиг. 3 Kомуникационни центрове с кръгово движение
проектирани с периферно разположено осветление [2]
В. Kомуникационни центрове с кръгово движение
проектирани по метода „Еcoluminance“, фиг. 4
Концепцията „Еcoluminance“ представлява подход
за осигуряване на визуална информация не само чрез
осветеност, а и посредством яркост. При нея се
използва комбинация от четири елемента: а)
озеленяването в зоните около пътя, за да се осигури
визуално очертаване; б) ниски нива на осветяване от
ландшафтно осветление за подчертаване; в) осветяване
на пешеходните зони, за да се осигури безопасност и да
се избегнат рискови ситуации и г) светлоотразяващи
елементи, които обезпечават обозначаването на
геометрията на пътното платно.

Фиг. 2 Kомуникационни центрове с кръгово движение
проектирани с централно разположено осветление [2]
Недостатъци: Не може да се постигнат
подходящи нива на вертикална осветеност без
допълнително близко осветяване; Осветяването е найслабо около критичните зони за велосипедисти и
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Класовете СЕ се използват, когато не се изисква
изчисляване на яркостта на пътната повърхност или е
неприложимо. Това може да се случи, когато
зрителните разстояния са по-малки от 60 m и когато
няколко позиции на наблюдателя са близки. При
кръгово движение разстоянията, за които трябва да се
постигне добра видимост са по-малки. Вместо по
яркости различните кръстовища се проектират по
хоризонтални осветености на база новите европейски
норми за улично осветление БДС ЕN 13201:2015 [4].
Таблица 1. Осветености за светлинни класове СЕ
Хоризонтална осветеност
КЛАС

Е в lx
(минимална
експлоатационна)

Uo
(минимална)

СЕ 0

50,0

0,40

СЕ 1

30,0

0,40

СЕ 2

20,0

0,40

СЕ 3

15,0

0,40

СЕ 4

10,0

0,40

СЕ 5

7,50

0,40

Светлотехническият клас зависи от проектна скорост
или допустима гранична скорост, обема на трафика,
състава на трафика, светлостта на околното
пространство и други фактори. В публикацията са
показани резултати получени от симулация в
програмен продукт за светлотехнически класове CE1,
CE2, CE3, CE4 и CE5 и еднаква геометрия на
комуникационния център - диаметър 32 метра.
А. Светлотехнически изчисления за ситуации CE 1 с
LED осветител
Фиг. 4 Kомуникационни центрове с кръгово движение
проектирани по метода „Еcoluminance“ [3]

На фигура 5 е показано разположението на
осветителите в кръгово кръстовище с диаметър 32
метра от светлотехнически клас CE 1.

Растителността в централния остров се осветява,
както от фаровете на преминаващите транспортни
средства, така и от ландшафтно осветление, а
пешеходните зони и маркировката на пътя се осветяват
от осветители тип „плосък лъч“, които се монтират на
малка височина. В резултат се получава висок яркостен
контраст между пешеходците, пътната маркировка и
обкръжаващата среда.
Този метод е приложен в щата „New York” за
различни пътни участъци (кръгови движения,
входове/изходи, градски булеварди), като резултатът е
намаляване на разходите за електрическа енергия и
подобрено предаване на визуална информация, особено
за кръгови движения.
III.
ТИПОВИ
РЕШЕНИЯ
СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ ЗА
ОСВТЛЕНИЕ БДС ЕN 13201:2015 [4]

Фиг. 5 Разположение на осветители в кръгово
движение с диаметър 32 метра, клас CE1 [4]

И
СПОРЕД
УЛИЧНО
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Б. Светлотехнически изчисления за ситуации CE 1 с
осветител с НЛВН
За осветяването на същото кръгово движение с
НЛВН се използват 4 броя осветители с единична
мощност 276 W, фиг. 8. В този случай изискваните нива
на хоризонтална осветеност за клас CE 1 се постигат
при обща мощност 1 104 W.
В. Светлотехнически изчисления за ситуации CE 5 с
LED осветител
Фиг. 6 Светлорапределителната крива на използвания
осветител

По-ниската нормена осветеност позволява
използване на един LED осветител с единична мощност
256 W, фиг. 9, разположен в централния кръг на
кръговото кръстовище от светлотехнически клас CE 5,
фиг. 10. Разпределние на получената хоризонталната
осветеност е представена на фиг. 11.

За осветяването му са използвани 4 броя LED
осветители с единична мощност 163 W със
светлоразпределение, показано на фиг.6.
Получените резултати отговарят на поставените
изисквания за светлотехнически клас CE 1, фиг. 7, като
общата инсталираната мощност е 652 W.

Фиг.7 Разпределение на хоризонталната осветеност в
кръговото движение при използване на LED осветител

Фиг. 9 Светлоразпределение на използвания LED
осветител за централно осветяване на кръгово
кръстовище клас СЕ 5

Фиг. 10 Разположение на осветителя в кръгово
кръстовище с диаметър 32м от светлотехнически клас
СЕ 5

Фиг.8 Разпределение на хоризонталната осветеност в
кръговото движение при използване на осветител с
НЛВН
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Фиг. 11 Получени светлотехнически резултати при
осветяване на кръговото движение с един LED
осветител
IV. ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ
Получените резултати показват, че при използване
на LED осветители инсталираната мощност се
редуцира, като най-големи са разликите за
светлотехнически клас CE1 – съответно с 40,9% помалко от тази при използване на НЛВН. При
светлотехнически класове СЕ2, СЕ3 и СЕ4 резултатите
също са в полза на LED осветителите. Наблюдава се
намаляване на инсталираната мощност в сравнение с
решенията с НЛВН с: 32,5% за СЕ2; 22,3% за СЕ3 и
31,3% за СЕ4. При светлотехнически клас СЕ5 и
използване на LED осветители инсталираната мощност
е с 4,9% по-висока, но за сметка на това използването
на единствен стълб ще намали съществено
първоначалната инвестиция за изграждане на уредбата,
както и последващата сервизна дейност на екипите по
поддръжка.
Таблица 2. Използвани LED осветители за осветяване
на кръгово движение
Клас

Мощност [W]

Светлинен поток
излъчен от
осветителя [lm]

Брой
осветители/стълбове

СЕ 1
СЕ 2
СЕ 3
СЕ 4
СЕ 5

163
114
87
55
256

15 144
11 000
7 990
5012
23 300

4
4
4
4
1

Таблица 3. Използвани осветители с НЛВН за
осветяване на кръгово движение
Клас

Мощност [W]

Светлинен поток
излъчен от
осветителя [lm]

Брой
осветители/стълбове

СЕ 1
СЕ 2
СЕ 3
СЕ 4
СЕ 5

276
169
112
80
61

21 555
11 549
7 313
4 791
2 714

4
4
4
4
4
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Определяне на оптимално съотношение между класически и
LED осветители при пътен тунел по критерий LCC
Ангел Пачаманов1, Стоян Петров1, Димитър Павлов1
1

Технически университет – София

Резюме: Поради все още високата цена на светлодиодните тунелни осветители различната годишна часова
използваемост на четирите групи осветители в дневното адаптационно осветление е предпоставка за намиране
оптимално съотношение между класически и LED осветители на база ”разходи за осветление за целия живот на
уредбата” (Life Cycle Cost). В доклада са разгледани разходите за осветление на вариант на хибридна система за
осветление на двупосочен пътен тунел, сравнена с уредба изцяло изпълнена с LED осветители.

Determining the the optimal ratio between classic and LED luminaires in a
road tunnel according to criterion LCC
Angel Pachamanov1, Stoyn Petrov1, Dimitar Pavlov1
1

Technical University of Sofia

Abstract: Due to the still high cost of LEDs tunnel lighting different hourly usage of the four groups of luminaries in the daily
adaptation lighting is a prerequisite for finding the optimal balance between classic and LED luminaires, with "lighting costs over
the lifetime of the system" (Life Cycle Cost ). The report examines the costs for lighting version of the hybrid lighting system of
two-way road tunnel compared to the system fully implemented with LED lighting.
Keywords – adaptation tunnel lighting

I. ВЪВЕДЕНИЕ

(2)

Класическото дневно адаптационно осветление в
пътните тунели се изпълнява с 3-5 групи осветители,
като при четири захранващи линии се осъществяват 4
степени на осветлението: 25, 50, 75, 100%. Те се
включват по ниво на адаптационната яркост L20 преди
тунела до получаване на яркост Lth>R*L20 на платното
във входната зона, където R=0.03÷0.06 зависи от
категорията
на
тунела.
Годишната
часова
използваемост на четирите степени за условията на
България е приблизително 2300, 1400, 700, 200 часа
(съответно 4600/2300/900/200 работа на всяка група)
[4]. Поради все още високата цена на светлодиодните
тунелни осветители (приема се 3 лв/ват, а за
класическите 1 лв/ват) различната годишна часова
използваемост на четирите степени е предпоставка за
намиране оптимално съотношение между групите
класически и LED осветители на база критерия
”разходи за осветление за целия живот на уредбата”
(Life Cycle Cost) [5]:
(1)

където ci = CENi + CMAINTi включват цена на
електроенергия, светлинни източници и труд за
обслужване по години, като са дисконтирани към
настоящия момент (PV) със средния годишен
дисконтов процент i за периода T.
Връщаната сума към банката е
(3) PP‘=N*CA =N*PP/AF,
където N e срок за възстановяване на кредит PP с
лихвен процент r, CA =PP/AF е годишна вноска за
обслужване на кредита. РР (Purchase Price) е цената на
придобиване на уредбата (съоръжения, монтаж,
пусково-настроечни
работи)
в
годината
на
реконструкция, а анюитетният фактор AF е число помалко от годините за връщане на кредита N и изразява
времето, за което се изплаща главницата на кредита PP:

LCC=PP'+OE
(4)

където PP‘ е реалната цена на изтеглен кредит
(главница+лихви) за реконструкция на уредбите, а ОЕ
(Operating Expenses) е сума от годишни разходи за
целия живот T на уредбата, изчислена по израза:

През останалите (N-AF) години се връща цената на
кредита – изплащаните лихви по получените средства
© 2016 Lighting’2016, Sofia
96

за реконструкцията. Така колкото по-голям е лихвеният
процент r и периодът на връщане N, толкова по-голямо
е увеличението на действителната цена на уредбата. В
табл.1 е показано колко струват всеки 100 лв кредит
при лихвен процент r% и години на връщане N.

Цената на енергията е приета 0,20 лв/kWh и при 100%
LED осветители, резултатите от изчисленията са дадени
в табл.2. При комбинациите със съответстващи
конвенционални осветители с МХЛ 400, 250 и 150 W
енергията е изчислена по аналогичен начин и е дадена
обобщено в табл.3.

Таблица 1. Цена за 100 лв на дългосрочни и
краткосрочни кредити (PP'-PP), BGN
r%
N, години
AF,
години
PP=Cr,
BGN
CA=PP/AF,
BGN/год.
PP'=N*CA,
BGN
N-AF,
години
PP'-PP,
BGN

0.01%

5%

6%

7%

10%

12%

Таблица 2 Решение със симетричен LED осветител
360, 240 и 150 W на 5.4 м по тавана над осевата линия
(2300/1400/700/200 часа работа по степени са
4600/2300/900/200 по групи)

14%

25

25

25

25

5

5

5

24.97

14.09

12.78

11.65

3.79

3.60

3.43

100

100

100

100

100

100

100

4.01

7.10

7.82

8.58

26.38

27.74

29.13

100.13

177.38

195.57

214.53

131.90

138.70

145.64

0.03

10.91

12.22

13.35

1.21

1.40

1.57

0.13

77.38

95.57

114.53

31.90

38.70

45.64

Изчисляването
на
годишните
разходи
за
електроенергия CEN е на базата на работната мощност
PР, годишните часове работа (годишна използваемост)
на осветителната уредба TA и средната цена на един
kWh електроенергия ce за времето, през което тя
работи, т.е.
(7)

Група
осветители

Броя

М-ст, W

% м-ст

Часове/
година

Wa,
kWh/год.

Дневно дежурно

6

150

1

4600

4140

Нощно дежурно

6

150

0.67

4160

2508

% по
групи

0-25%

3030

1

4600

13938

45%

25-50%

3030

1

2300

6969

24%

50-75%

3030

1

900

2727

9%

75-100%

3030

1

200

606

2%

30888

100%

Общо

Таблица 3. Обобщени данни за годишен разход на
енергия и капитални вложения за решения със
симетрични LED осветители 360, 240 и 150 W на 5.4 м
по тавана над осевата линия и съответстващи
осветители с МХЛ 400, 250 и 150 W

,

където PР е в kW, TA – в часове, ce – лв/kWh.
Изчисляването на разходите за поддръжка CMAINT се
извършва по цените за групова и единична подмяна на
светлинни източници за година:
(8)

LED-осветители

Осветители с МХЛ

kWh/year

K, BGN

0% МХЛ

100% LED

30888

50778

25% МХЛ

75% LED

31030

43819

50% МХЛ

50% LED

31666

36860

75% МХЛ

25% LED

33292

29901

100% МХЛ

0% LED

36544

22942

Изчисляване на капиталните вложения за
комбинациите осветители за дневно адаптационно
осветление при съотношение на цените 3:1 BGN/W
(LED / МХЛ) е показано в таблиците по-долу:
където п е броят на светлинните източници (СИ) в
уредбата (лампи или светлодиодни модули); ТA е
годишни часове работа на уредбата; ТN - средният
ресурс на СИ в часове; CLAMP - цена в лева на един
СИ; CCHGR, CCH.SGL - съответно цена в лева за
групова и единична подмяна на СИ; CCLGR, CCL.SGL
- съответно цена в лева за групово и единично
почистване на осветител; m - процент на единично
отпадащи СИ за средния им експлоатационен срок.

Вариант 1: 100% LED осветители / 0% осветители с МХЛ

II. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА
ОСВЕТЛЕНИЕ

Група осветители

Обща мощност,W

BGN/W

Инвестиция, BGN

Дежурно
0-25%
25-50%
50%-75%
75-199%

900
3030
3030
3030
3030

kWh/year

30%
30888

3
3
3
3
3
K', BGN =
монтаж
K=

2700
9090
9090
9090
9090
39060
11718
50778

Вариант 2: 75% LED осветители / 25% осветители с МХЛ
Група осветители Обща мощност,W BGN/W Инвестиция, BGN

А. Опростен модел за отчитане разходите за
енергия и поддържане
При изчислява на разходите за енергия е отчетено,
че показателите на уредбата се постигат с 1,22 по-ниска
мощност на LED осветителите спрямо тази на
конвенционални осветители с МХЛ (1,22=440/360).

97

Дежурно

900

3

2700

0-25%

3030

3

9090

25-50%

3030

3

9090

50%-75%

3030

3

9090

75-199%

3737

kWh/year

1

3737

K', лв=

33707

30%

монтаж

10112

31030

K=

43819

При промяна на цената на енергията и заплатите
разходите за енергия и поддръжка ще бъдат различни за
всяка година. За опростяване на изчисленията
заплатите на експлоатационния персонал са приета
като процент от направените инвестиции за уредбата
PP. За случая с изпълнена изцяло с LED осветители
уредба е прието, че за целия живот (25 г.) поддръжката
ще се осъществява с още една цена на придобиване на
уредбата, т.е. за 100%РР (4% на година е нормален
процент за текуща поддръжка на съоръжения в
енергетиката). Съответно, при използване на
конвенционални осветители поддръжката се получава
300%РР, тъй като три пъти по-често се сменят
светлинни източници и за година се полагат 12% от РР.
В случая се отчита годишната използваемост на всяка
степен, както и съотношението труд за поддържане на
конвенционални и LED осветители (3:1). Така
експлоатационните разходи за уредби с различен
процент LED осветители са:

Вариант 3: 50% LED осветители / 50% осветители с МХЛ
Група осветители Обща мощност,W BGN/W Инвестиция, BGN
Дежурно

900

3

2700

0-25%

3030

3

9090

25-50%

3030

3

9090

50%-75%

3737

1

3737

75-199%

3737

1

3737

K', лв=

28354

30%

монтаж

8506

31666

K=

36860

kWh/year

Вариант 4: 25% LED осветители / 75% осветители с МХЛ
Група осветители Обща мощност,W BGN/W Инвестиция, BGN
Дежурно

900

3

2700

0-25%

3030

3

9090

25-50%

3737

1

3737

50%-75%

3737

1

3737

75-199%

3737

1

3737

K', лв=

23001

kWh/year

30%

монтаж

6900

33292

K=

29901

100% => (1*4600+1*2300+1*900+1*200)/8000 =100%;
75% => (1*4600+1*2300+1*900+3*200)/ 8000 =105%;
50% => (1*4600+1*2300+3*900+3*200)/ 8000 =128%;
25% => (1*4600+3*2300+3*900+3*200)/ 8000 =185%;
0% => (3*4600+3*2300+3*900+3*200)/ 8000 =300%.

Дисконтиране на заплатите по години не е
необходимо, тъй като те се увеличават с годишния
дисконтов процент (но винаги изостават), поради което
могат директно да се умножат с експлоатационния срок
на уредбата. Същото се отнася и за разходите за
електроенергия - изчислени за първата година, те се
умножават с експлоатационния срок на уредбата и така
се получават за целия период на експлоатация [6].

Вариант 5: 0% LED осветители / 100% осветители с МХЛ
Група осветители Обща мощност,W BGN/W Инвестиция, BGN
Дежурно

900

3

2700

0-25%

3737

1

3737

25-50%

3737

1

3737

50%-75%

3737

1

3737

75-199%

3737

kWh/year

1

3737

K', лв=

17648

30%

монтаж

5294

36544

K=

22942

Б. Резултати от изследването
В табл. 4, 5 и 6 са показани резултатите от
изчисления с изложената по-горе методика. Определена
е годишната цена на осветлението на южен портал на
двупосочен тунел [7], като са отчетени разходите за
целия живот на уредбата. Реконструкцията се извършва
с краткосрочен кредит с показаните в таблицата
параметри. Прието е дежурното осветление на тунела
да бъде с LED осветители.
.

Таблица 4. Показатели на уредба с експлоатационен срок 25 години при извършване на реконструкция с кредит с
годишен лихвен процент r= 6% и време за връщане N=5 години
ДЕЖ. ОСВ.
100% LED

PP,
лв

Cа,
лв/год

Сен,
лв/год

Секспл,
лв/год

до Ткр,
лв/год

след Ткр,
лв/год

до Ткр,
общо лв

след Ткр,
общо лв

Всичко,
лв

Средно,
лв/год

Секспл
%PP/год.

kWh/year

0%LED

22942

5446

7309

2753

15508

10062

77542

201240

278782

11151

12%

36544

25%LED

29901

7098

6658

1794

15551

8453

77755

169051

246806

9872

6%

33292

50%LED

36860

8750

6333

1696

16779

8029

83896

160576

244473

9779

5%

31666

75%LED

43819

10402

6206

1805

18414

8011

92068

160221

252289

10092

4%

31030

100%LED

50778

12055

6178

2031

20263

8209

101317

164176

265493

10620

4%

30888
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Таблица 5. Показатели на уредба с експлоатационен срок 20 години при извършване на реконструкция с кредит с
годишен лихвен процент r= 6% и време за връщане N=5 години
ДЕЖ. ОСВ.
100% LED

PP,
лв

Cа,
лв/год

Сен,
лв/год

Секспл,
лв/год

до Ткр,
лв/год

след Ткр,
лв/год

до Ткр,
общо лв

след Ткр,
общо лв

Всичко,
лв

Средно,
лв/год

Секспл
%PP/год.

kWh/year

0%LED

22942

5446

7309

3441

16197

10750

80983

161254

242237

12112

15%

36544

25%LED

29901

7098

6658

2243

16000

8901

79998

133516

213513

10676

8%

33292

50%LED

36860

8750

6333

2119

17203

8453

86016

126790

212806

10640

6%

31666

75%LED

43819

10402

6206

2256

18865

8462

94324

126935

221259

11063

5%

31030

100%LED

50778

12055

6178

2539

20771

8717

103856

130749

234604

11730

5%

30888

Таблица 6. Показатели на уредба с експлоатационен срок 15 години при извършване на реконструкция с кредит с
годишен лихвен процент r= 6% и време за връщане N=5 години
ДЕЖ. ОСВ.
100% LED

PP,
лв

Cа,
лв/год

Сен,
лв/год

Секспл,
лв/год

до Ткр,
лв/год

след Ткр,
лв/год

до Ткр,
общо лв

след Ткр,
общо лв

Всичко,
лв

Средно,
лв/год

Секспл
%PP/год.

kWh/year

0%LED

22942

5446

7309

4588

17344

11897

86719

118974

205693

13713

20%

36544

25%LED

29901

7098

6658

2782

16538

9440

82692

94400

177092

11806

9%

33292

50%LED

36860

8750

6333

2705

17789

9039

88945

90386

179331

11955

7%

31666

750%LED

43819

10402

6206

2971

19579

9177

97896

91768

189664

12644

7%

31030

100%LED

50778

12055

6178

3385

21617

9563

108087

95629

203716

13581

7%

30888

[7] Стоев П., П. Минчев, И. Бурда, Технически проект, част
“Конструктивна-Тунел-Осветление“ за обект „ПЪТ III866 Михалково - Кричим участък КМ 88+050 - КМ
103+341“.

III. ИЗВОДИ
От направените разчети с цени на LED осветители 3
пъти по-големи от тези на конвенционалните
осветители могат да се направят следните изводи:

Автори: д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов,
професор
в
катедра
“Електроснабдяване,
електрообзавеждане и електротранспорт” (ЕСЕОЕТ),
email: pach@tu-sofia.bg, Р-л проекти в НИС при ТУСофия (www.onilot.com); Стоян Савов Петров - маг.
инж., отчислен с право на защита свободен докторант
по договор на МОН № МУ-ФС-07/2007-2010 в катедра
ЕСЕОЕТ; Димитър Тодоров Павлов - д-р инж., гл. ас. в
катедра „Обща електротехника“ при ТУ София.

1) Независимо от срока на експлоатация найизгодни са варианти с 25% и 50% LED осветители;
2) При срок на експлоатация 25 г. вариантите са
почти равностойни и всички степени могат да бъдат
изпълнени с LED осветители.
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Фотоволтаични станции към пътни тунели или използване на енергия от свободния
пазар
А. Пачаманов, Ст. Петров, Д. Иванов
Технически университет – София, България
Резюме: Използването на фотоволтаични станции (ФВС) за захранване на осветлението на пътни тунели е изгодно поради
съвпадане на производството с консумацията на енергия по време. При възможност за продажба на енергия през деня и
закупуване на енергия от системата пред нощта те не се нуждаят от акумулиращи мощности за дежурното осветление. С
либерализацията на цените на електроенергията наличните фотоволтаични централи продават извънплановите си количества
енергия на двукратно по-малки цени от произвежданата на място енергия. В доклада са разгледани разходите за осветление при
захранване на тунелно осветление от собствена фотоволтаична станция и при закупуване на енергията от свободния пазар.
Ключови думи: тунелно осветление, PV станции
Abstract: Photovoltaic stations to road tunnels or use of energy from free market. Angel Pachamanov, Stoyan Petrov, Dilyan Ivanov.
The use of photovoltaic power stations (PVS) to supply the lighting of road tunnels is advantageous because there is consistency between
the production and the consumption of energy in time. If there is opportunity to sell energy during the day and to purchase energy from the
grid during the night, there is no need of accumulation capacity for the duty lighting. With the liberalization of electricity prices, the gridconnected PV stations sell their over-scheduled generated energy on twice lower prices in comparison with the generated on-site energy.
The paper evaluates the lighting costs when the tunnel lighting is supplied from its own photovoltaic station and when the energy is
purchased from the energy market.
Keywords: tunnel lighting, PV Stations

обект на свободния пазар участва като член на
балансираща група. Всяка балансираща група има свой
Координатор, чиято роля е да намали финансовата
тежест за групата, пораждаща се от разликата между
прогнозираното и реално потребеното количество
енергия. Координаторът поема отговорност за
небалансите на членовете на балансиращата си група,
като намалението на разходите за балансиране се
получава от синергията между отделните членове в
групата. Координатор на балансираща група може да
бъде търговец на електрическа енергия, който
притежава лицензия и е регистриран като такъв от
Електроенергийния системен оператор (ЕСО). В случай
че избраният от клиента Търговец на електрическа
енергия не е лицензиран и като Координатор на
балансираща група, се сключва договор за балансиране
с
лицензиран
Координатор.
Процедурите
за
регистриране на свободния пазар на електрическа
енергия и смяната на доставчика на електрическа
енергия / координатора на балансираща група са
разписани в Инструкция № 1 и Инструкция № 2 на
ЕСО, одобрени от КЕВР [1,2,3].
С Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. Комисията за
енергийно и водно регулиране e утвърдила следните
цени за „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
(табл.1) и "ЧЕЗ Електро България" АД (табл.2), считано
от 01.07.2016 г. [1]:

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Либерализирането на пазара на електрическа
енергия е резултат от изпълнението на директивите от
Трети
енергиен
либерализационен
пакет
на
Европейския съюз, приложен в националното
законодателство. Свободният пазар на електрическа
енергия позволява сключването на сделки по свободно
договорени цени между производители, търговци на
електрическа енергия и потребители. Всеки клиент,
който отговаря на техническите изисквания и няма
просрочени задължения към настоящия си доставчик,
има право да избере нов лицензиран търговец на
електрическа енергия, с когото да договори цената за
снабдяване с електрическа енергия на неговия обект.
Независимо кой е доставчикът на електрическа енергия,
операторът на разпределителната мрежа остава същият,
към когото е присъединен обектът. Цените за мрежови
услуги
(достъп
и
пренос
през
електроразпределителната мрежа, както и останалите
мрежови добавки, дължими на НЕК и ЕСО) се
определят от Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) и не подлежат на договаряне.
Същото важи за размера на ДДС и акциз. КЕВР
определя и цена за "задължения към обществото“,
която се заплаща от клиентите на свободния пазар на
електрическа енергия допълнително. В условията на
либерализация функционира балансиращ пазар на
електрическа енергия, чиято цел е поддържането на
баланс между производство и потребление в системата.
Това се постига чрез предварително заявяване на
почасови графици за количество електрическа енергия,
което се очаква да бъде потребено от клиентите - всеки

Таблица 1. Цени за разпределение на електроенергия [1]
Цени
Цена за достъп до електроразпределителната
мрежа за небитови клиенти в BGN/kW /ден
Цена за достъп до електроразпределителната

Цена без
ДДС
0,01745
0,00505
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мрежа за битови клиенти в BGN/kWh
Цена за пренос на електрическа енергия през
разпределителна мрежа на средно
напрежение BGN/kWh
Цена за пренос на електрическа енергия през
разпределителна мрежа на ниско напрежение
BGN/kWh

Дни в
месеца
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365

0,00875

0,02933

Таблица 2. Цени за снабдяване с електроенергия [1]
Начин на
Зони в
Цена BGN/kWh (без
измерване
денонощието
акциз и ДДС) НН
Върхова
0,17599
С три скали
Дневна
0,11258
Нощна
0,07231
С две скали
Дневна
0,15830
Нощна
0,07687

II. ТЕХНИКОИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ НА
ВАРИАНТИ (СЪЩИНСКА ЧАСТ)

Месец
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септ.
окт.
ноември
декември
СУМАРНО
Средно
годишно

kWh от
1kWp, дневно
1,70
2,54
3,70
3,99
4,19
4,49
4,75
4,65
4,00
3,35
2,32
1,61
41,3

kWh от 1kWp,
месечно
52,70
71,20
115,00
120,00
130,00
135,00
147,00
144,00
120,00
104,00
69,70
50,00
1259

3,44

105
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2.1. Изходни данни за изграждане на ФВС
Разглежда се тунел, чиито изходни данни за
изграждане на фотоволтаична станция са дадени в табл.
3 и 4. За определяне на плановия разход на енергия са
използвани източници [7,8,9]. Така са получени
изходните данни за проектиране на фотоволтаична
станция (ФВС) - табл.5.

1.6
0.32
1.92
10
5%

Единична цена за ФВС (PV модул, инвертори,
конструкция), BGN/W
20% монтажни и пусковонастроечни работи, BGN/W
Обща единична цена ФВС (PV модул, инвертори,
конструкция, монтаж), BGN/W
Срок Тkr на отпускан от банка кредит, години
Лихвен процент r на отпускан от банка кредит, %

Параметри на панели от поликристален силиций
Таблица 3. Дежурно и дневно осветление на градски пътен
тунел
М-ст \ Портал

Север, W

Юг, W

Общо LED осв., W

Рдеж., W

1367

1367

2734

Pадапт., W

4237

5980

10217

Таблица 4. Енергия в kWh за година на 1 kW инсталирана
мощност при степенно и плавно управление на тунелно
осветление [8,9]
Азимут
0
45
90
180

WPMAX
4600
4600
4600
4600

W3DEG
2376
2536
2654
2473

WDIM
1781
1935
2070
1916

%W_3deg
52%
55%
58%
54%

%W_dim
39%
42%
45%
42%

505
2309
1645
14
103

Wp
mm
mm
mm
kg

546

kWh/year

204

kWh/year

342
88,8
69,2
7,33
7,81

kWh/year
V
V
A
A

Икономическа обосновка за изграждане на ФВС

Таблица 5. Изходни данни за проектиране на фотоволтаична
станция

32837
3.44

Енергия за дежурно осветление, kWh/год.
Енергия за адаптационно осветление, kWh/год.
при часова използваемост Та = 4600 h/год.

24855

1256

Обща енергия за осветление kWh/год.:

32837

26.15
57
10
6
60
30.3
55221
7151

Средна мощност за периода Та, kW

Пикова мощност
Дължина на панела
Широчина на панела
Дебелина
Тегло
Средна годишна производителност
за София
Средна производителност ноемвриаприл за София
Средна производителност майоктомври за София
Напрежение на празен ход
Mpp напрежение max-power-point
Mpp ток max-power-point
ток на к.с.

7982

365

7.88

2.2. Проектиране и оценка на ефективността от
изграждане на фотоволтаична станция
Слънчево греене:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#

Необходима електроенергия за адаптационно и
дежурно осветление на тунела, kWh/year
Средногодишно дневно производство на електроенергия от 1kWp инст.мощност в Смолян, kWh/ден
Дни от годината, в които ФВС работи
Годишно производство от 1kWp (365*3.44),
kWh/year
Необходима пикова мощност на централата, kWp
Брой панели за необходимата пикова мощност
Избран брой панели в ред
Избрани редове панели на ФВС
Избран общ брой панели на ФВС
Пикова мощност Ррр на ФВС, kWp
Необходима инвестиция К за ФВС, BGN
Годишна вноска Ca=K/(1/r-1/(r*(1+r)^Tkr) ) за
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71514
38054
0.25
9513
18240
142702
160942

обслужване на кредит K за години Tkr, BGN/year
Реална цена на придобиване на ФВС (върнати на
банката Ca*Tkr), BGN
Произведена енергия за година, kWh/year
Единична цена на енергията по дневна тарифа,
BGN/kWh
Приход на средства Cb от произведена
електроенергия (спестени средства от незакупена
енергия), BGN/year
Нетни приходи за периода на кредита Тkr=10 г.
NPV = -K + Cb * (1/r -1/(r*(1+r)^Tkr)) , BGN
Нетни приходи след изплащане на кредита
(от 11 до 25-та година), BGN
Общо приходи от продадена електроенергия
за 25 години, BGN

разпределителна мрежа на средно
напрежение BGN/ kWh
Цена за пренос на електрическа енергия през
разпределителна мрежа на ниско напрежение
BGN/ kWh
Обща цена достъп и разпределение,
BGN/kWh

55221
-18240
142702
-34207
-1368

С две скали
BGN/kWh

С две ск. в
BGN/kWh

Рдеж., W

1367

1367

2734

Pадапт.,W

4237

5980

10217

5604

7347

12951

Обща инсталирана
мощност, W

24855

1.82

Средна мощност на дежурното осветление, kW
Годишна консумация на енергия от дежурно
осветление, kWh
Цена на енергията за дежурното осветление,
BGN/kWh
Годишни разходи за енергия за дежурното
осветление, BGN/year
Годишна консумация на електроенергия от
адаптационното осветление, kWh
Единична цена на енергията по дневна тарифа,
BGN/kWh
Годишни разходи за енергия за адаптационно
осветление, BGN/year
Общи годишни разходи за осветление, BGN/year
Разходи за осветление за 25 години при
захранване от енергийната система –
регулиран пазар, BGN

1371
24855
0.19889
4943
6314

157852

2.4. Разходи за тунелно осветление при купуване
на електроенергия от енергийната система –
свободен пазар
Повтарят се направените изчисления за цена достъп и
разпределение:
Обща цена
лв/кВтч

достъп

и

разпределение,

0.040592

При двутарифно измерване на енергията, съгласно
табл.1 и табл.2 цената за снабдяване при закупуване от
свободния пазар може да се намали наполовина:

Годишна консумация на енергия от дежурно
осветление, kWh
Годишна консумация на електроенергия от
адаптационното осветление, kWh

С две скали
BGN/kWh

Цена достъп и разпределение, съгласно табл.1
Цена за достъп до електроразпределителната
мрежа за небитови клиенти в BGN / kW /ден
Цена за достъп до електроразпределителната
мрежа за небитови клиенти (32837 kWh,
Pmax=12.95 kW), BGN / kWh
Цена за пренос на електрическа енергия през

0.15830+0.040592 = 0.19889
0.07687+0.0405 = 0.11737

Мощност на дежурното осветление kW

0.171718

Консумираната през годината енергия за дежурно и
адаптационно осветление, съгласно направените
разчети е:
7982

Дневна
Нощна

2.734

7982

Обосновка за цената на енергията от регулирания
пазар: тунелът се захранва от страна НН на най-близкия
трафопост. Инсталираните мощности за дежурно и
адаптационно осветление са както следва:
Общо, W

0,15830
0,07687

Разходи за осветление при захранване от енергийната
система - регулиран пазар

2.3. Разходи за тунелно осветление при купуване
на електроенергия от енергийната система регулиран пазар

Юг, W

Дневна
Нощна

Окончателно цената за достъп, разпределение и
снабдяване е:

Цена на ФВС с лихвите по кредита, BGN
Експлоатационни разходи за ФВС за 25 години:
100% от цената на ФВЦ (4% на година), BGN
Приходи от продадена енергия за периода на
кредита
Приходи от продадена енергия след периода на
кредита
Рекапитулация за 25 годишни разходи за ФВС,
BGN (знак "-" означава печалба от дейността)
Годишни разходи при захранване на тунелното
осветление от ФВС, BGN (знак "-" означава
печалба от дейността)

Север, W

0.040592

Цена снабдяване, съгласно табл.2

Разходи (+) и приходи (-) за 25 години при захранване на
тунелно осветление чрез ФВС
71514

0,02933

Дневна
Нощна

0.15830/2=0.07915
0.07687/2=0.038435

Окончателно цената за достъп, разпределение и
снабдяване е:

0,01745

С две скали
BGN/kWh

0.002512

Дневна
Нощна

0.07915+0.040592=0.1197
0.038435+0.0405=0.0789

Разходи за осветление при захранване от
енергийната система - свободен пазар

0,00875
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2.734

Мощност на дежурното осветление kW

1.82

Средна мощност на дежурното осветление, kW
Годишна консумация на енергия от деж.
осветление, kWh
Цена на енергията за дежурното осветление,
BGN/kWh
Годишни разходи за енергия за дежурното
осветление, BGN/year
Годишна консумация на електроенергия от
адаптационното осветление, kWh
Един. цена на енергията по дневна тарифа,
BGN/kWh
Годишни разходи за енергия за адаптационно
осветление, BGN/year
Общи годишни разходи за осветление, BGN/year
Разходи за осветление за 25 години при
захранване от енергийната система –
свободен пазар, BGN

7982
0.1061
847
24855
0.11970
2975
3822

95551

мощност, неизискваща разрешителен режим (30 kWp).
Така с продадената енергия през деня се компенсира
закупената електроенергия за дежурното осветление
през нощта – в конкретния случай се печели
допълнително по 1368 лв/година от продажба на
излишна енергия на системата;
4) При наличие на общински обекти в околността
на тунела продажба на електроенергия на енергийната
система не се налага, тъй като те могат да ползват
електроенергия от локалната ФВС. Така мощността на
станцията може да бъде над разрешените 30 kWp, тъй
като "акумулирането" на енергията става по
естествения взаимно-изгоден за потребителите начин –
с разместени във времето на общинските потребители.
4. БЛАГОДАРНОСТ
Направените изследвания са финансирани със
средства от Министерството на образованието и
науката, Фонд “Научни изследвания”, договор № МУФС-07 “Оптимизиране по разход на енергия на
осветителни уредби за улици и пътни тунели”.

2.5. Сравнение на разходите при захранване от
енергийната система (регулиран и свободен пазар) и
от собствена фотоволтаична станция
157852

6314

95551

3822
-34207
-1368
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3. ИЗВОДИ
От направените разчети могат да се направят
следните изводи за изгодата от строеж на ФВС към
пътните тунели с цел намаляване на разходите за
осветление:
1) Независимо от поевтиняването на цената на
електроенергията на свободния пазар, построяването на
ФВС е изгодно, тъй като годишните разходи от
експлоатация на ФВС са по-малки спрямо разходите за
закупуване на енергия за осветление от енергийната
система;
2) При действащите цени на енергията, ако се
използва електроенергия от свободния пазар с
двукратно намалена цена, годишни сметки за
осветление, спрямо закупуване на енергия от
регулирания пазар намаляват с около 40% (100*(38226314)/6314=39.47%);
3) При наличие на терени се препоръчва
проектиране на ФВС за тунели с максималната
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The purpose of this paper is to present a study about the ways that visual experience produced by a architecture could be
enriched expressively by the application of Lighting, designed upon the artistic and aesthetic achievements of the past. Throughout
history, natural and artificial lighting were continuously a field of experimentation for people in their effort to enrich the pure
practical aspects of architecture with visually perceived symbolic, artistic, philosophic and psychological content. Consequently, it
is suggested that the aesthetic theories of previous eras could become a very inspiring source for the proposition of modern lighting
projects for buildings combining practicality, use and expressive content. Taking the above under consideration, a lighting project
is proposed for a neoclassical building (Zafeiriou mansion, Pilion, Greece) proving that lighting could become the instrument for
applying Aesthetics of the past at the service of the architectural space of today.
Keywords – Aesthetics, Architecture, Art, Lighting Design

space, there are always events taking place and motions
generating based on the preferred properties of Light or in
other words, on the each time applied theory of Lighting
Aesthetics. Under these circumstances, architectural space
through Lighting acquires a life of its own and produces
specific experiences with which the viewer or the visitor
has to interact. The result of that interaction is the creation
of various feelings and sentiments revoking old memories,
verifying expectations, surprising unexpectedly or rising
questions [2].

I. INTRODUCTION
Light is the natural cause of the sense of vision, which
could be defined as the act of seeing. It is evident that
seeing is a complex procedure based on the interaction of
the subject with its surrounding world through the
perception of the forms that are defined by the qualities of
Lighting. It is obvious that the existence of Light doesn't
only bring an object into visibility but it has the potentiality
to upgrade its visual qualities as a subject or form so as to
be perceived through the sense of vision as an entity full of
meanings. The expressive result of the existence of
Lighting creates a new visual reality, the view of which
activates the cognitive and sentimental background of the
viewer, thus encouraging him to receive the qualities
deriving from the architectural form. Under that
consideration, Light becomes a substantial part for the
organization and development of the architectural space
playing a vital role in its expressive and sensuous dynamic
[1].
Having all the above in mind, it has already been
suggested that the profound and obvious relationship
between the Light and a building is the energetic factor that
defines the character and the “use” of the building. We
should always bear in mind that a building is functional and
capable to fulfil the basic human needs only in the case
where the qualities and quantities of Lighting are sufficient
in order to correspond to them. The luck of natural Lighting
and even more the non-existence of artificial Light makes
impossible the life inside a building. Even in the cases of
the first human residences (the prehistoric caves), there
were the illuminating properties of fire that created
tolerable conditions for supporting life.
The use of Light in architecture for functional purposes
is always something expected; nonetheless, apart from
functionality, Light also serves aesthetic or symbolic aims,
while it is used throughout history as a mean for the
creation of a visual atmosphere for transmitting messages
and communicating content. Within the limits of a defined

II. LIGHT AND SPACE IN INTERACTION
The famous architect Louis Kahn (1901-1974) used to
say “No space, architecturally, is a space unless it has
natural light”. Primarily, that statement is evident of the
importance of natural Lighting as an integrated part of
architectural creation. Furthermore, what that phrase
implies is the close connection between architectural and
Lighting design. These two categories of design are not
independent from one another since Lighting design should
be always in the mind of the architect in his effort to create
a sustainable and expressive architectural space. The basic
benefit of that mentality is the application of effective and
efficient Lighting solutions with the exploitation both of
natural and artificial Light that cannot (or it is difficult to)
be applied after the construction of a building.
An example of that theory is delivered to us by the
Kimbell Museum of Modern Art in Fort Worth Texas,
created by Louis Kahn in the 60s. That building generates a
very special atmosphere based in a successful manipulation
of architectural forms in their interaction with Light. The
basic structural-architectural element is the cycloid vault
based on four corner columns with a slot in the middle
which allows natural Lighting to enter the interior through
an eggshell formation creating controllable reflections. The
exhibits receive proper natural Lighting avoiding glare or
visual irritation for the visitors (Fig. 1).
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Egyptian, the Persian or the Greek. Even though there are
no literary sources from these eras concerning exclusively
Light or Lighting, useful conclusions could be formed
through the study of related monuments such as the
Pyramids or the ancient Greek Temples. In any case, the
importance of the sun and its Light as the source of life
became evident even from the prehistoric period, something
that upgraded them to the level of divinity.
Based on the evolution of Lighting Aesthetics, modern
thinkers developed their perspectives concerning the role of
Lighting in architecture. In 18th century it was the French
architect Ettienne Louis Boullee (1728-1799) who writes
the book “Essai sur l’Art”, where he declares that buildings
should be created as poems. In that process, Light has a
very crucial role to play since its elusive presence gives
birth to psychological conditions affecting the viewer. He
continues by analyzing the four seasons of the year, which
he associates with properties of Light and conditions of the
mind. The bright Light of summer generates architecture of
joy and admiration (Fig. 2), while dark Light and colors
with harsh shadows bring the sadness of the winter [4].

Fig. 1. Kimbell Art Museum, Fort Worth Texas

As a result, we can conclude that Lighting as part of
architecture creates atmosphere, while producing feelings
and subconscious reactions to the visitors. Lighting is the
key element that determines the behavior of the visitor
inside a building and both the qualitative and quantitative
characteristics of his stay in it. Unavoidably, the experience
of the architectural space based on the use of Light
produces theatricality offering infinite potentials for the
actual use of it. And while the co-existence of architectural
and Lighting design is not always possible, since Lighting
frames and propositions often need to be applied after the
construction of a building (especially in cases of
restorations or redecorations), the dynamic of Light is
always crucial for what the visitor will visually and
expressively receive from the space [3].
III. LIGHTING AESTHETICS APPLIED IN
ARCHITECTURE
Light is a natural phenomenon. The science of Physics
has dedicated a large number of its scientists and methods
in order to understand its nature and to master its properties.
Nonetheless, Light is not only Physics. To understand Light
and its applications through Lighting, we must also study
the ways of visual perception or in more simple words, the
ways Lighting effects create meanings and experiences for
every single viewer. That procedure defines the rising of
the scientific and artistic field of Lighting Aesthetics.
There are three basic elements, the combination of
which determines the aesthetical result of Lighting. And
these three factors are Light, Shadow and Color.
Sometimes, their manipulation could be easily
comprehensible, while in other cases it could dramatic. In
any case though, while the viewer may not always
understand Lighting variations, it is sure that he is affected
subconsciously. In that frame, space is always
“condemned” to subdue to Lighting according to the
choices of the Lighting designer, who should answer
appropriately to the following (indicative) questions:
1. How dark or bright should the theme?
2. What should be the color (and its variations)
of Light?
3. What is the appropriate direction of Light and
Shadow?
4. The Light should be soft or harsh?
The significance of Lighting Aesthetics for the
composition of the architectural creation was throughout
history great. As a matter of fact, Light used to be an
important element in many ancient civilizations as the

Fig. 2. Ettienne Louis Boullee, Drawing for Newton’s tomb.

The work of Boullee influences great thinkers to come
as Aldo Rossi (1931-1977) and Louis Kahn. The latter one
was fascinated by Light, which was considered along with
the shadow the ultimate material of architectural creation.
He also combined that theory with his general opinion that
architecture has as basic goal to serve the needs of
education. Therefore, Light in architecture becomes a mean
for transmitting knowledge and attitudes [2].
All these ideas became the basis for the work of Richard
Kelly (1910-1977), who is considered the first actual
Lighting designer and one of the most important Lighting
thinkers. He believed that designed Lighting has the
capacity to manipulate human conscience and enrich the
experience of space. Consequently, his work is dedicated to
the investigation of the role of Lighting in modern and
contemporary architecture. For him, Light is the most
important architectural material, while its qualitative
application marks the path to Lighting Art. His three basic
Lighting types, Ambient Luminescence, Focal Glow and
Play of Brilliants still remain key features of every lighting
synthesis [5].
After Richard Kelly, another great architect and thinker
of Lighting Aesthetics is Bernard Tschumi (1944-). For
him, Lighting lies between the dipole function and incident.
The passage from one condition to the other is marked by
expectation. When Lighting serves the use expected from
the specific architectural space, then function is achieved.
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On the other hand, different application of Lighting can
produce the incident, which is something unexpected and
thus redefines space. According to Tschumi, the
introduction of new and sometimes incompatible uses in a
space intended for something concrete is called “crossprogramming” and is the feature that really transforms both
the conception and reception of space [6]. A pure
application of Tschumi’s theory is to be found in Santa
Maria Annunziata in Milan, performed by Dan Flavin in
1996 (Fig. 3).

technical knowledge and aesthetic inspiration. Technical
knowledge without art generates an indifferent result. On
the other hand, artistic knowledge without technical
solutions is difficult or impossible to be applied.
To prove the value of that opinion, we suggest a
Lighting project for a neo-classical building (Zafeiriou
mansion) in Volos, Magnesia, Greece (Fig. 5). The mansion
was built in 1895 and it is a two floor building with
basement and brick roof. Around the main house, there is a
big garden and a courtyard. Even if the mansion was used
originally as a rich residence, we suggest an elaborated use
of Lighting along with other necessary architectural
interventions in order to transform it to a children’s library.
This is the case where despite Lighting postdating
architecture, it is Lighting the element that redefines its
perception and determines the character of the space.

Fig. 3. Dan Flavin, Santa Maria Annunziata, Milan.

Finally, it would be a mistake not to mention the great
figure of 20th century in Lighting Aesthetics, which is
Olafur Eliasson (1967-). Eliasson is a Light artist, who uses
Light for experimentation with natural phenomena
introducing a combination of Art and Science. The viewer
plays a vital role in the perception of his art works since he
believes that the comprehension of them is depended upon
the cognitive and perceptive background of each viewer
separately. He “demands” the visual and sensual experience
of his works under the principle “seeing yourself sensing”.
In this way, the presence of Light determines the character
of the space to be experienced, while Light is a natural
matter and form and not just the cause of visibility (fig. 4)
[7].

Fig. 5. Zafeiriou Mansion, Volos, Greece.

The choice of the library is inspired from Kahn’s view
related to the vital position of Light and architecture in the
field of education. A library is a space of education, a place
where knowledge and habits of mind are evolved and
transmitted. This means that the best way to serve the goals
of a library is to apply purposeful Lighting in it. A Lighting
though not only for functional needs (reading or writing),
but also an “unexpected” Lighting for orientation, activities
and passing of knowledge. That kind of aesthetic Lighting
would encourage children to feel and sense their
surrounding world and to satisfy their inherent curiosity.
Thus, the produced Lighting “incident” overwhelms the
limits of the space creating a new visual and sensual reality.
The mansion involves many spaces, each one serving a
different role in the new framework (fig. 6). In the ground
floor there are the reading-studying rooms, the main room
of the library (with the bookshelves, the books and the
computers), a dining room and a kitchen, while in the first
flour there are rooms for various activities and in the
basement a multi-purpose space for music-kinetic activities.
In all cases, the proposed Lighting frames aim to satisfy
practical needs in a way that involves aesthetic expressions
and unexpected Light incidents.
For example, the main library room of the first floor
becomes a space full of Light and Color. This is partly the
result of the multicolor furniture with the computers on the
one side, but mainly of the Lighting qualities applied in the
room involving different colors and shades for each
category of bookself. The child entering the library will
face successive Lighting sections each one corresponding to
a different theme. For practical reasons, a general Lighting

Fig. 4. Olafur Eliasson, Your atmospheric color atlas,
Museum of contemporary art, Kanazawa, 2009.

IV. PROPOSING A LIGHTING PROJECT
The formation of a contemporary Lighting project has a
lot to earn from the rich background of previous eras
concerning
Lighting
Aesthetics.
Regardless
the
advancements in the science of Physics and in Lighting or
luminary technology, it is evident that the general principles
of Lighting synthesis as they were elaborated by great
thinkers of the past offer useful solutions for modern
Lighting. We should always bear in mind that a Lighting
Designer should always try to keep the balance between
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Fig. 8 Zafeiriou mansion, Theatrical stage room.

is also applied from luminaries on the ceiling vanishing
shadows and reflections (fig. 7).

V. CONCLUSION
Architecture is an art and science. At the same time,
architecture should be faced as an “event” marking the
contact of the humans with the structured space. That
contact though is built upon the qualities of Light that
accompany and define the architectural form. Human
thinking throughout ages managed to manipulate the ways
of Light in its relation especially with Shadow and Color
and to offer Lighting Aesthetics as an enormous and
unending source for inspiration for contemporary Lighting
projects and designers. In that frame, an example of
Lighting synthesis is proposed in this paper based on a
small part of the theory around Lighting Aesthetics. Further
applications are limitless since Light should be considered
as the intangible material of architecture upon which further
inspiration could be generated.

Fig. 6. Zafeiriou mansion, cross-section
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Fig. 7. Zafeiriou mansion, Library room.

On the other hand, a room of the first floor is
transformed to a theatrical stage, suitable for theatrical
plays and role-play games. A library is not just a place for
books, but also for expression and reproduction of fictional
or symbolic realities. The role of Light in that educative
condition is crucial. The basic Lighting installations imitate
theatrical stage luminaries in a more simple form, while
two trees (a theme favorite and familiar to children) are
added in front of the stage functioning as luminaries. These
trees generate Light and Shadows and thus make possible
the passage to the world of the theatrical stage. Finally,
with the use of optical fiber the ceiling of the room acquires
the view of the night sky full of stars (fig. 8). In that way. a
child coming from the ground floor having read a fairy tale
or o myth is in position to really experience through
Lighting “a play of Brilliants”, or in simple words the
fictional atmosphere he could only imagine.
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Our contribution emphasizes the assessment of the lighting devices’ performance level in the Medina of Tunis‘s traditional
buildings. Our goal is to demonstrate the quaintness of the town house, which is able to draw up a set of “ambiantal” strategies
which divided the interior spaces into “sub-areas” shadowed and isolated, others more enlightened and better ventilated for users’
well-being.
Through restitution and characterization of the resulted light scenes, we will try to define the daylighting potential of some
traditional architectural opening systems and demonstrate the benefits of their reuse and adaptation for the contemporary
architecture. For this purpose, we will compare three town houses considering their lighting ambiances during different times of
the day: the first case is about a house of the eighteenth century as it was inhabited in the past, the second case represents
eighteenth century vestiges such as they are inhabited today and third case is about a house where traditional lighting devices have
been replaced by “modern” openings.
The comparison of lighting ambiances' situations obtained in each case is based on the results of light simulations using Solene
software, illumination levels measures taken in situ and the results of surveys carried out current inhabitants. The adjustment and
regulation actions performed during the day by the inhabitants to meter, filter and control the amount of light required into the
house will also be identified and interpreted.
Keywords – Ambience, Well-being, Daylighting, Adjustment Actions

collected through some interviews of current residents, and
observations of their daily life and who they experience the
architectural space. Thus, our approach tends to detail as
accurately as possible the daily life of the inhabitants,
according to the "writing of noticeable" method of “De
Villanove [1]”.
Our careful and detailed observations should help us
having an objective view on space uses and practices and
reveal the relationship of inhabitants with their living
spaces.

I. INTRODUCTION
The characterization of the environmental potentialities
of traditional homes built during the pre-colonial period
(1704-1881) revealed a great “ambiantal” outstanding
character. According to this ascertainment, we can say that
builders and architects of the time have succeeded in adding
"quality" to conceived spaces.
The architecture of the town houses illustrates the art of
building at that time, marked by a trend of innovation in the
design of the openings. The introduction of new devices,
such as oriel windows and high street ones, allowed to
modify the environment, and produce various and varied
lighting situations. Diversifying sources of air and light and
multiplying filters and solar protection elements, builders
developed an architectural expertise which exceeded
classical building processes and structures. This knowledge
has taken into consideration the daily life of the inhabitants
and how they experience the architectural space. They had
the opportunity to choose the appropriate level of
illumination and ventilation through multiple choices of
adjustment and regulation which they performed during the
day.
To demonstrate how the Husseinite houses were an
original architectural production, which builders were able
to draw up a set of potential ambiantal alternatives and
strategies for a better users well-being, we will conduct a
comparative study of three different spatial and temporal
contexts. This comparison will be based on the lighting
ambiantal scenarios that characterize the daily life of each
space users. Our approach will be based on an historicalsocial approach which is an association of a "microethnological" approach based in part on the life stories

II. TRADITIONAL DWELLING : AMBIANTAL
AESTHETICS AND OPERATING MODES
Several studies have been conducted on the dwellings of
the medina of Tunis. The most comprehensive ones are
those published between 1971 and 1980 by the historian
and specialist in the Arab-Muslim architecture Revault
Jacques (1902-1986). We find more information about the
urban society in the 18th and 19th century, the sorts of
architectures produced, the expansion and embellishment
works undertaken in order to better meet the expectations
and needs of those who lived there.
As part of this study, we will restore some aspects of
family life moments experienced by the owner of one of the
great dwelling built during the eighteenth century, namely
Dar Ben Abdallah (1782-1796, Ouez Place, Bab al-Jazira).
It is about the morning relaxation time of the Minister
Slimane Kéhia in his private retreat built on terraces, and a
conviviality and meeting time of his wife, the daughter of
Mahmoud Bey, Princess Aziza, receiving her guests in the
ceremonial room “Karoui [2]”.
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To achieve this goal, we will associate the reconstitution
So in order to improve visibility and provide comfort
of lifestyle and human behaviours with the latest techniques
into the room, the curtains hung at the window were drawn
of lighting ambiances' computer modeling developed by
back to allow women to look at the street through the
the SOLENE software, a tool for microclimatic and solar
wooden pierced device hanged in the recesses of the
simulation of architectural and urban forms (CRENAU, exwindow. Women can light oil lamps if needed, placed on
CERMA, ENSA Nantes) “Miguet [3]”.
the shelves surrounding the qbù.
A. The upper room (kushk)
Characterized by reduced dimensions, the upper room is
open on both sides making right angle, east-north-east and
northwest. With regard to its location, it was the best
location for the air circulation, as well as the diffusion of
light and solar radiation.
The sunshine simulations have shown that up to 1pm,
the east window is directed towards the sun, while the
northwest window is sheltered from sunlight. This scenario
allows Slimane Kéhia to settle comfortably in front of the
window to enjoy the view on the terraces of the city. From
there, he could also take a look at the patio of the
guesthouse, and control at the same time, the comings and
goings of his courtiers and servants.
To reach the desired degree of sunlight and hence,
desired brightness and warmth, he could also manipulate
the curtains and shutters added to the other window.
Compared to the quantification of the received light, our
lighting simulations were performed taking into account
two types of sky, covered (CIE - Moon and Spencer) and
clear (CIE - Kittler) “CIE [4]”. The results show that the
interior illumination of the room is from 140 lux to 1173
lux under overcast skies, while under a clear sky, it varies
between 120 lux in the darkest areas, and 2000 lux around
windows (Fig. 1). In both cases, the kushk is divided into
different light fields since it has an outlying lighting and an
unequal distribution of interior light.

Fig.2. Sunshine and lighting simulations, 2pm (Overcast)

C. Summing up
The results we have achieved show a real wish of the
inhabitants to "light up" the house. It is as if the master
builder was looking for varied and optimum light solutions,
allowing users to perform actions and adjustment control
according to time of day and their current needs. The subtle
adjustment of textile equipment curtains opening and tilting
the doors, shutters and sun protection elements and the
measured use of artificial lighting guarantee a certain
quality in the lived space that preserves privacy for
inhabitants, and provides their well-being, comfort and
protection.
III. TRADITIONAL DWELLING TODAY :
DAYLIGHTING STRATEGIES AND PRACTICES
In order to analyze and evaluate the degree of light
performance of traditional devices, and to observe their
ability to control the irregularities resulting from seasons’
changes, we expanded our study to a house of the
eighteenth century which continues to be inhabited until
today. It is about Dar Lakhoua Pasha Street, occupied since
1992 by the Aydis. We note that since its construction, the
house hasn’t had major changes; Except for the kitchen and
the bathroom that undergone a replanning operation by the
current owners.
The various informations collected during visits
scheduled over 03 months period (March-May 2013)
“Krimi [4]”, have allowed us to establish use maps, to
identify the different lighting atmospheral situations taking
place in the studied areas, at a specific time of the day.

Fig.1. Sunshine and lighting simulations, 10am (Clear Sky)

B. The reception hall (qbù)
During receptions organized by the women of the
house, our lighting simulations showed that the front of the
reception room, east-north-east oriented and provided with
an oriel, was plunged in darkness. In addition, under a clear
sky, the back of the room receives an illumination of 2000
lux. The area of the most enlightened part being the one
found near the door and windows on patio. Under overcast
skies, the reception hall (qbù) light is between 200 and 350
lux. The maximum values reach around 500 lux the front
door. For both types of sky, the qbù seems to be dark in
general, not only because it is deprived of sunlight at the
specified time, it also has a non-uniform distribution of
light levels (Fig. 2).

D. The bay window (kharrâj) potential
Among the devices used in the house, we find the
kharrâj. It is a cantilever opening composed of twin
windows containing, each one, a higher fix part made of
opaque wood, and a lower part with rectangular form,
provided with glasses and opaque flaps with colored glass.
From the interior, the whole is protected by a light white
curtain veil, and from the outside by two perforated timber
grids with a manually adjustable position (Fig. 3).
One of the maids of the house tells us in this context :
“After breakfast, opening all the windows of the house is
impossible [...] the windows and the front door are always
open but when it comes to the kharrâj we always prefer it
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climate change on one hand and the expectations of
semi-opened and with the curtains often pinched, the grid is
manipulated only in summer during the hot days. In those
occupants on the other.
moments, it's necessary to ventilate the room, but we do not
want a lot of light”.
IV. “MODERN” HOME : ADAPTIVE ACTIONS AND
During the summer, the mashrabiya is folded down and
ENVIRONMENT
trapped by a blockade, while the opaque shutter as the glass
After regenerating and interpreting the adaptive dealings
are completely opened, and the veils tied in order to filter
developed by the inhabitants of the traditional house in
the direct sunlight rays and assure a natural ventilation for
order to measure, settle and improve the luminosity of the
the room.
spaces, we are going to highlight the ambiantal practices
accomplished in a house on al-Jeld Street, built in 1935 and
occupied since 1999 by Ben Gharbia family1.
F. Characterization of the lighting in living spaces
The house is spread over three levels. Only the first and
second floors are fit to live. It has a lounge and a living
room with views of the street through large rectangular
windowpane with granulated glass and transoms.
These windows have moving shutters and a fixed
perforated wooden panel placed in the lower part (Fig. 5).
This system will stop the direct sunlight while allowing air
to circulate. The interior protection is provided by a double
strip curtains and decorative fabrics and light-weight
sailcloth.

Fig.3. Shading devices and adjustment actions (Dar Lakhoua)

On May 20 at 2pm, under a clear sky with an external
illumination of 62000 lux, we notice that the distribution of
light inside the lounge room is quite heterogeneous (Fig. 4).
It increases as we get closer to the openings, and more
particularly those of the cantilever window where light
levels reach maximum values (1000 lux).
We also notice the appearance of very high illuminance
area of up to 2000 lux when grids opened. Measures taken
March 18 at 2pm show the presence of very low lit, nay
dark shadowed areas, in both lateral sides of the lounge
room; The measured illuminance levels in these parts of the
room are limited to the value of 10 lux. This value increases
slightly as much as we get close to the lower windows or
the door that communicates with the covered patio, but is
still low and the atmosphere remains someway obscure.
However, the more we get close to the kharrâj, lighting
levels increase considerably to reach a value of 300 lux
near its two double windows.
The comparison of the results allows us to affirm that
the drawdown of the grid significantly reduces the
illumination level of the lounge. This protection element
allows people to filter and adjust the natural lighting
according to their needs and preferences.

Fig.5. Devices and adjustment actions (Dar Ben Gharbia)

The measures taken on March 15 at 2pm, under an
overcast sky with 6200 lux on a horizontal plane without
obstructions, show that inside the room, the illumination
levels vary from 10 to 80 lux near the window (Fig. 6).
The same dark effect is registered in the living room,
where the illumination reaches its maximum value than
near windows. This is due not only to the west direction,
but also to the type of glazing applied. “It is not sufficiently
enlightened here [...] during the day, it becomes
increasingly dark which brings us to light the artificial light
in the daytime”, says the hostess.

Fig.4. Mapping of the uses and illumination of 18.03, from 2pm to
3pm

E. Summing up
The collected light measures and the ethnological
observations have shown that manipulation of the grid and
curtains allows dosing and filtering the light flow without
depriving the room of good ventilation.
We can notice the multitude of scenarios and the
various possibilities offered by the opening devices to face

Fig.6. Mapping of the uses and illumination of 15.03, from 2pm to
3pm
1

Note that since the arrival of new owners, the ground
floor, stairs and all the windows have not been modified.
© 2016 Lighting’2016, Sofia
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This aspect is noticed through the flexible design of
G. Summing up
opening
devices thanks to the different solar protection
The results show that the occupants do not have
parts
that
are added to them, properly acting on the lighting
freedom and flexibility to control the lighting and
plan
spaces
and providing various opportunities for control
ventilation in rooms. The louvered windows devices with
and
setting,
suitable
to various lighting effects.
no semi-mobile or mobile filter, are not flexible enough to
allow the changing requirements with the seasons at
ACKNOWLEDGMENT
different times of the day.
The lover closing to protect against overheating should
We would like to thank Professor Jean-Pierre Péneau
significantly lower the light levels within the spaces. It also
(ENAU Tunis - ENSA Nantes) for directing this study.
affects air quality and ventilation. However, this opening
Special thanks to Faten Hussein (ENAU Tunis) who helped
device can contribute to enjoy the warm sun, accentuating
to translate the text.
the heat flow within the area concerned. Addressing such
constraints, the family expressed some discomfort when
REFERENCES
performing certain tasks and practices.
[1] R. De Villanova, C.-R Duarte (dir.), Nouveaux regards sur
l’habiter. Outils et méthodes, de l’architecture aux sciences
sociales (New looks on living. Tools and methods of
architecture to social sciences), Le Manuscrit, 2012, 276 p.
[2] H. Karoui, Sensibilité des ambiances lumineuses dans
l’architecture des grandes demeures husseinites de la
Médina de Tunis du XVIIIe – début XIXe siècles (Lighting
scenes Sensitivity in the huge dwellings' Medina of Tunis in
the 18th and early 19th century). PhD in Architectural
Science, National School of Architecture and Urbanism of
Tunis, 2012, 453 p.
[3] F. Miguet, D. Groleau, "Daylight simulation tool for urban
and architectural spaces - application to transmitted direct
and diffuse light through glazing", Building and
Environment, vol. 37, no 8-9, 2002, pp. 833-843.
[4] CIE, Standard Overcast and Clear Sky. 3rd Draft. Vienne,
International Commission on Illumination, 1990.
[5] B. Krimi, Bilan d'éclairement et de l'ambiance vécue dans
deux maisons de la médina de Tunis : approche comparative
(Illumination assessment and ambiance lived in two houses of
the medina of Tunis: A Comparative Approach). Master
Research, National School of Architecture and Urbanism of
Tunis, 2013, 99 p.

V. CONCLUSION
Through this study, we aimed to evaluate
the
daylighting performance of some example of traditional
opening devices. We were able to highlight the degree of
adaptability of the oriel facing the physical and ambiantal
conditions of the corresponding environmental context.
We identified various scenarios of use, adjustment and
control modes in shutters and windows.
In our interviews with residents, it became clear that the
Aydi family appreciates the created light quality, especially
which of the salon where the kharrâj allowed them to
divide the interior spaces into “sub-areas” shadowed and
isolated from other more enlightened and better ventilated.
As against, Ben Gharbia family expressed some discomfort
due to the difficulty of manage and control physical factors
simultaneously. Indeed, louvered windows do not allow
combining management and internal illumination assay,
heat flow and contributions in fresh air.
Everything leads to notice that the skills of the
“architects” of the past have not only focused on
construction techniques and safety standards, but also on
sensitive and ambiantal aspects for the well-being space
users.
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a horizontal approach combining socio-cultural
history, lighting scenes and the urban architecture of
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Архитектурните стилове, интерпретирани със светлина
д-р арх. Гергана Стефанова
Нов Български Университет, бул. Монтевидео 21
София, България
Резюме: Докладът разглежда естествената светлина в архитектурата през различните епохи от
Древността до наши дни. От светилището в Стоунхендж през „греещите“ пирамидиони на върха на
пирамидите в Древен Египет, от степенуването на светлина и мрак в Древна Елада до усещането за
движение в Пантеона в Древен Рим, архитектите използват дневната светлина като мощно
композиционно средство, защото светлината е символ на божественото, на духа и на доброто. Във
Византия най-впечтляващ е храмът „Света София“ – в доклада е разгледана илюзията за „летящ“ купол,
благодарение на светлината. При стиловете Романика и Готика светлината нахлува през цветни филтри:
витражите. Разгледан е и философският смисъл на светлината през Средновековието като символ на Бог.
Анализирани са примери от Ренесанса, Барока,
Ключови думи: архитектура, светлина, история, стил, пространство, изкуство.
тъмните сили. В Древен Египет главният бог Амон
Ра е бог на слънцето, а според еврейската Кабала
светлината е същността на божествеността.
Християнството
определя
Създателя
като
„светлината на света“, паленето на свещи по време
на ритуалите също е символ на раждането на новия
ден, на надеждата и на просветлението на душата, а
трепкането на пламъчетата е нещо като проява на
вътрешното й вълнение.

Още от Античността светлината в архитектурата,
с ефектът на светлосенките, със степенуването от
светло до тъмно има огромна роля при
изграждането на aрхитектурната композиция.
Даже още в Праисторията, когато изкуствата са
синкретични и все още архитектурата и скулптурата
са едно, различните паметници – менхири, долмени,
кромлехи, освен с религиозните култове са свързани
с астрономията и със слънцестоенето, т.е. със
светлината. Например светилището от Бронзовата
ера – „Стоунхендж“ в Солсбъри, Великобритания
със сигурност е посветено на култа към слънцето и е
съобразено с лятното и зимно слънцестоене.

1.

Древен Египет – възхвала на слънцето

В храмовата архитектура на древния Египет е
характерно степенуването от ярката слънчева
светлина през полумрак до мрак. Поклонникът на
храмовете посветени на боговете от Новото царство
- например на храмовете на Амон Ра в Луксор и
Карнак, минава през алеята със сфинксовете с глави
на овни и др., влиза през портала на пилона, след
яркото слънце попада в перистилната и после в
хипостилната зала, където оскъдната светлина влиза
горно странично, защото средният кораб е с повисоки колони, съответно с по-голям диаметър.
Композиционните оси на храмовете в Египет
винаги са били ориентирани според светлината на
слънцето и звездите. На определени дни от
годината, първият слънчев лъч огрява скулптурните
фигури в гробницата. Затова оста на храма на
Рамзес II в Абу Симбел (Ново царство) е
ориентирана така в световните посоки, че първите
слънчеви лъчи на два пъти в годината проникват в
храма за около 20 минути. Те преминават през 70
метровия коридор, т.е. по композиционната ос на
храма и огряват на фигурите на фараона Рамзес и на

Ил. 1 Стоунхендж, Солсбъри, Великобритания
Като символ на божествеността и духовността
светлината е един от най-универсалните в историята
на човечеството. В праисторията светлината е
мъжкият елемент, а мракът – женският. В религията
на Древна Персия на преден план е „вечната битка“
между светлината (Ормузд) и мрака (Ариман), като
светлината е божественото, а мракът – лошите,
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боговете Амон Ра и Хор, а фигурата на Птах (богът
на подземния свят) остава в мрак.

Ярката
слънчева
светлина
на
Средиземноморието е изиграла роля при естетиката
на Древногръцката архитектура. Прецизността и
релефът на детайлите от крепидомата до фронтона,
т.е. база, колони и антаблеман, а в тях - канелури,
тении, гути, триглифи, и др. са подчертани от
светлосенките. Те изпъкват на фона на яркото синьо
небе и море. Богатата скулптурна украса, неделима
от древногръцкия храм, без светлината, собствената
и хвърлената сянка, не би имала същия ефект. От
друга страна, светлината сякаш „изяжда“ част от
формата на елементите на сградата – благодарение
на натрупания опит древногръцките архитекти
„поправят“ тези зрителни деформации с т. нар.
оптически корекции. Специално свързани със
светлината корекции са окрупняването на крайните
колони, както и ентазисът – лекото издуване на
колоната на височина от около 1/3 от стилобата, за
да се избегне оптическото „вдлъбване“ или
„изтъняване“ на това място под въздействието на
светлината. Контрастът на светлини и сенки при
детайлите - триглифите и метопите по фриза и
канелурите на колоните “помагат“ за визуалното
олекотяване на сградата. Като композиционен
принцип, контрастът на светлина и сянка е
характерен и за асиметричните фасади на
Ерехтейона (арх. Мнезикъл, 421-406 пр. Хр.)
особено пластиката на южната фасада, с оптичен
център портика с кариатидите, потънал в сянка на
фона на ярко огрятата плътна стена. Изборът на
строителен материал – бял пентеликонски мрамор
за Партенона, също е функция на взаимодействието
на светлината с материала. Златната патина, която
мраморът придобива с времето, отново се влияе от
светлината - тя е особено впечатляваща на залез
слънце. Релефът, подчертан от светлината, освен в
архитектурата, е пресъздаден и в живописта, в
мозайките и в рисунките по древногръцките вази,
особено от класическия период. По достигналите до
нас мозайки от края на IV век пр. Хр. виждаме, че
градацията на тоновете и контрастът им са двата
художествени
похвата,
изобразяващи
взаимодействието на светлина и материя, а умело
пресъздадената светлина допринася за обемността
на изображението.

Ил.2 Египет – храм на Рамзес II в Абу Симбел,
Култът към слънцето в Древния Египет остава
ненадминат по сила и задълбоченост в историята на
архитектурата
–
египетските
обелиски
символизират слънчевия лъч, а най-главен бог е
Амон Ра. Отношение към светлината и слънцето
има и върхът на египетските пирамиди – тъй
нареченият пирамидион. Върхът на пирамидата пирамидионът бил изпълнен от полиран камък,
покрит със злато, сребро или сплав от злато и
сребро (електрон) или друг благороден метал за да
„свети“ при първия и “загасва” след последния
слънчев лъч.

Ил.3

Египет – пирамидите в Гиза

Древните египтяни наричали този камък
„Бенбен“, на името на скалата, огрята от първия
слънчев лъч при сътворението на света, според
тяхната митология. Въздействието от отразяването
на слънчевите лъчи от пирамидиона (бенбен) преди
изгрев и след залез е било внушително още повече,
че е било в сумрака преди появата на слънцето,
респективно върхът на пирамидите е продължавал
да „свети“ и след залез.
2.

Древна Гърция – контраст на светлина и
сянка
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архитектурата на Древен Рим, а един от найвнушителните паметници, макар и частично
достигнал до нас, е базиликата на „Максенций
Константин“ в Рим.
Подобно на храмовете в Египет, горно
странично осветление, идващо от по-голямата
височина на средния кораб, е използвано и тук, в
най-важната обществена сграда в Древен Рим.

Ил.4 Атина,
Акрополът – Ерехтейон, арх. Мнезикъл, V век
пр.н.е.
3.

Базиликалното
осветление
господства
църковната архитектура през следващите векове.

Древен Рим – диалог с небето

в

Византия –светлината, символ на
божествената енергия

В Пантеона, завършен през 126 г. при император
Адриан от архитекта Аполодор, светлината
проникваща в пространството през единствения
отвор в купола (окулус или опейон) е своеобразен
„диалог с небето“. Всеки ден сноп от слънчеви лъчи
влизащ от опейона обикаля интериора на храма,
сякаш да напомни за божествата, обитаващи небето.
Така кръжащата светлина създава нещо като
светлинен „сценарий“. Куполът символизира небето
- домът на боговете, а безкрайността на кръговата
форма - Вселената. Не случайно Пантеонът, с
простотата на формата символизираща Вселената
(полусфера, върху основа от цилиндър), със силното
си въздействие, благодарение на светлината, е
вдъхновявал редица архитекти – Паладио за вила
Ротонда през Ренесанса, Льо Корбюзие, Луис Кан и
Тадао Андо през 20-ти век. Членението на купола, с
постепенно намаляващ размер стъпаловидни
конструктивни касети, подчертава формата и
перспективните изменения, като релефът на
касетите подсилва усещането за светлина, въздух и
главно лекота.

За църквата Света София в Константинопол,
построена от Исидор от Милет и Антемий от Трал
през 532 - 537 г., историкът Прокопий обяснява
въздействието на архитектурното пространство със
светлината. Прокопий казва: “Сферичният купол,
благодарение на светлината, изглежда че не е
стъпил на здрави основи, а сякаш виси на златна
верига от небето”

Ил.6 Света София, Константинопол, арх. Исидор и
Антемий, 6 век
С обилната светлина, нахлуваща през 40 –тте
прозореца под купола, с конструкцията върху
пандантиви, действително се създава илюзията
описана от византийския историк. Освен известната
фраза за златната верига той казва още за сградата и
светлината в нея: „Църквата е най-красивият
спектакъл, прекрасен за тези, които го съзерцават
и невероятен за тези, които слушат разказите за
него. Тя се откроява с неизразима красота – както
с размерите си, така и с хармонията на
пропорциите си, нищо не е в повече и нищо не
липсва. Църквата е осветена от слънчевите лъчи
по изключителен начин – човек би помислил, че те
не идват отвън, а че грее самата църква – така
обилна е светлината изсипваща се в сградата“

Ил. 5 Пантеон, Рим, арх. Аполодор, 126 г
Базиликалното осветление – горно странично
осветление, получено от разликата във височините
на централния и страничните кораби, произлиза от
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Меката светлина, влизаща на светлинни снопове
от лъчи, както през прозорците на пояса под купола,
така и през прозорците в челните арки, осветява
централния кораб и подкуполното пространство,
подчертавайки важността му. Тома Томов в книгата
си „Византия - позната и непозната“ обяснява
символиката на през епохата: „Светлината, като
противоположност на мрака, е един от
централните
образи
във
византийската
символика....Повечето византийци не познавали
светлината в дома си и идвайки в храма, попадали в
истинния свят, предвещаващ спасението им:
посрещани и изпращани от Божията майка,
обгръщани свише от Христос Пантократор и
Божествената светлина на Отца...“

архитектурата и изкуствата през този период.
Всъщност в рамките на един човешки живот
настъпва невероятен духовен подем, не случайно
наречен от Кенет Кларк „Голямото размразяване“ и
започва зараждането на европейската цивилизация,
такава, каквато я познаваме в днешния й вид.
За романската архитектура са характерни
цилиндричните колони, с капители, украсени с
животни, растения, исторически сцени или
геометрични мотиви капители, носещи напречни
арки и тежки цилиндрични сводове върху масивни
зидове. Много катедрали са започнати в този стил и
довършени като готически (например „Нотр Дам“ в
Париж). По отношение на светлината, в сравнение
със следващите епохи, тя е по-скоро оскъдна –
прозорците са малки, като амбразури в дебелите
зидове, което допринася за усещането за масивност
на катедралите. Тази масивност е наложена и
конструктивно от голямото натоварване на стените
от каменните сводове, които заменят неустойчивите
на пожар дървени покриви.

Светлината е важна и за възприемането на
византийските мозайки - те се различават от
античните в Гърция и Рим по материала, който вече
не е матовия камък, а блестящ в различни цветове
смалт (сплав от стъкло с минерални бои).
Романска архитектура – поява на витражите

Друго важно откритие, в пряка връзка със
светлината, е появяването на витражите през 10 век.
Най-старият запазен витраж до наши дни е този в
катедралата в Аугсбург от 11 век. В историята на
архитектурата светлина минаваща през цветна
материя може да срещнем още по времето на
Каролингите през 10 век – тогава прозорците на
романските катедрали са били покривани с цветни
тъкани и светлината на слънцето преминавала през
тях в различни цветове. Това решение е
предвестник на витражите. Когато производството
на стъкло се развива през 11-12 век се появяват
витражите и масово „нахлуват“ в романската, а
после и в готическата архитектура.

Романската архитектура, наречена така чак през
1818 г. се развива през Ранното Средновековие (IX
- XII век) в Западна и Средна Европа. Една от
първите романски сгради – параклис на Карл
Велики в Екс ла Шапел (днес Аахен, Германия) е
откровен опит за копиране на византийската
архитектура – подобие на църквата „Сан Витале“ в
Равена, която Карл Велики видял и харесал през 800
година, на път за Рим. Името „романска
архитектура“ произлиза именно от Рим (Roma),
заради тази приемственост между Античност и
Ранно Средновековие.

Готика – божествената светлина
Светлината, освен утилитарна и декоративна, в
готическата катедрала играе
много по-важна,
символична роля. Френският историк Жорж Дюби
обяснява в исторически и теологически контекст
значението на светлината, минала през цветните
стъкла на витража. Теологията на светлината е
свързана с цитат от Библията – „Аз съм
светлината на света; който Ме следва, няма да
ходи в тъмнината, а ще има светлината на
живота.“

Ил 7 „Сан Витале“ в Равена
Фактори като ролята на църквата и нейното
господстващо
положение,
опознаването
на
Античността и на Византия (благодарение на
Кръстоносните
походи),
концентрацията
на
светлите умове на епохата под крилото на църквата,
обясняват началото на възхода в областта на

Според Вительон, френски интелектуалец от 13
век, има два вида светлина: божествената светлина
(Господ) и физическата светлина – проявление на
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Господа. Задачата на витражите е чрез стъклописта
да се изобрази Светата Библия за неграмотните и
така се въведе Божието присъствие в катедралата –
да бъде превърната физическата светлина в
божествена.

горното ниво, преживяването при посещението на
капелата е още по-вълнуващо.
Ренесанс и Барок - светлината на разума
При Ренесанса и Барока светлината, нахлуваща
през прозорците и вратите, „облива“ камъкът,
стукото, позлатата, стенописите на църквите и
дематериализира физическото присъствие на
стените и таваните.

Дефектите в стъклото – различна плътност,
въздушни мехурчета (кишпи) дават още повече
живот на светлината минала през тях. С витражите в
готическите катедрали навлиза приложното и
декоративно изкуство – от геометрични композиции
до разказаните стар и нов завет с цветно стъкло. За
създател на Готиката, именно като архитектура с
много светлина, се смята абатът Сугерий, който
изисква от строителите на Сен Дени и налага
големи прозорци. Така че конструктивните
постижения на готическата архитектура са отговор
на изискванията за големи отвори в стените и
повече светлина – духовното изискване дава тласък
на материалното.

Ил.11 Фра Анжелико – Благовещение -1430 г., 1440
г., 1445 г.

Ла Сент Шапел в Париж е от сградите, които
характеризират цяла епоха с прозрачността си и
цветната светлина в интериора. Построена е на един
дъх, 1245 -1248 г., за разлика от строените векове
катедрали, по поръчка на Луи IX (бъдещият Сен
Луи).

„Изглежда няма никаква причина изведнъж от
тъмните улиции мрачните каменни фасади, да се
появят светли и деликатни сгради като Капела
Паци. С формите и пропорциите си, с отворения си
гостоприемен стил, тя напълно противоречи на
мрачния готически стил, който е предшественик и
до някаква степен все още го заобикаля. Какво се е
случило?“ казва К. Кларк в Цивилизацията.
Отговорът се съдържа в сентенцията на
старогръцкия философ Протагор: "Човекът е
мярката за всички неща." Капела Паци, построена
около 1430 г. от известният архитект Брунелески,
правилно е възприета от съвременниците си като
архитектура на хуманизма. Във фреските на Фра
Анжелико се улавя мигът, в който Средновековието
преминава в Ренесанс, и то
благодарение на
светлината – тя е все още „божествения лъч“ от
Готиката при „Благовещението“ от 1430 – 1432
(сега в музея „Прадо“), и слънчевата светлина при
„Благовещението“ от 1440 в манастира Сан Марко
във Флоренция. Архитектурата във фона на
фреското също се е променила.

Ил.10 Ла Сент Шапел
Религиозната функция на капелата е да приюти
короната от тръни на Спасителя и част от дървения
кръст на разпятието – две изключително ценни
реликви за епохата, а утилитарната функция да
служи на кралското семейство (горното ниво) и на
всички останали в кралския дворец (долното ниво).
Колоните и стреловидните арки „греят“ в златно,
синьо и червено, украсени са с емайли и скъпоценни
камъни. Великолепни витражи, заместващи стените
на горното ниво разказват историята на
човечеството от Сътворението до разпъването на
Христос. Светлината тук не е спирана от стени,
свободно минава през витражите. Фината каменна
мрежа замества оловните шпроси. Днес посетителят
преминава през долната капела, която е доста тъмна
и значително по-ниска, и когато се изкачи по витите
стълби и попадне в „греещото“ пространство на

За Ренесанса е характерна светлината идваща
отгоре, благодарение на базиликалното осветление
и „обливаща“ светлите . Тя дава коренно
различното усещане за пространство от извисеното,
но будещ страхопочитание интериор на готическата
катедрала. Светлината в новото пространство е
символ на новото светоусещане на ренесансовия
човек и творец.
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Освен, че е първата светска постройка сграда с
купол от епохата на Новото време, оригиналното в
интериора на вила Ротонда, е светлината падаща
отгоре в дневната, през един единствен отвор.

божественото присъствие. Светлината засилва
театралността, характерна за бароковия интериор,
олтарят е подчертан и „обграден“ от изобилна
светлина.

В живописта през Ренесанса, светлината също
има основна роля при правдивото изобразяване на
света. Наред с откриването на перспективата, за
триизмерността на картините важна роля играе и
изобразяването на светлината и сянката, като
взаимодействие на светлина и материя. И ако
средновековните художници не са обръщали
внимание на светлината, освен при изписването на
детайлите, и ако „плоските им фигури не хвърлят
сянка“ то през Ренесанса обемите започват да се
моделират в светлина и сянка. Възможностите на
светлината пръв съзира живописецът Пиеро дела
Франческа. При неговите фреско, светлината
наравно с перспективата създава илюзия за
пространство и въздух. Както казва Е. Гомбрих:
„Под четката на Пиеро дела Франческа,
светлината и сянката правят още по-голямо чудо:
те създават онази тайнствена атмосфера на
среднощния час, когато на император Константин
се присънва видението, променило историята на
света.” За първи път в живописта е създадена
„театралност“ с помощта на светлината, в контраст
с нощта, и то със светлина, идваща не от слънцето, а
от ангела с кръст в ръка.

Извод: Светлината винаги е била важен фактор
за възприемането на екстериора и интериора на
сградите. За въздействието на редица архитектурни
паметници, достигнали до нас, светлината е играла
и играе изключително важна роля. Интериорите на
Романските църкви са със загадъчна атмосфера,
благодарение на оскъдната светлина, а Готическите
и до днес ни впечатляват с цветната светлина
идваща от витражите. През Ренесанса светлината,
символ на свободния дух на хората, нахлува смело
в пространствата с човешки мащаб.Всъщност всеки
архитектурен стил може да бъде описан с помощта
на светлината.
Автор: арх. Гергана Стефанова,
доктор
по
професионално
направление
„Изобразително
изкуство“ и научна специалност
„Изкуствознание и изобразително
изкуство“ за защитен дисертационен труд „Дизайн
чрез светлина на архитектурното пространство“,
2014 г. НБУ Главен асистент в Департамент
„Архитектура“, Магистърски факултет на НБУ

През периода на Барока (краят на 16–18 век),
наред с характерното изобилие на украса по
фасадите и в интериора, изписването на куполите е
неделима част от архитектурата. Пищните
интериори, все по-големите размери на катедралите
имат за цел да помогнат за възстановяването на
влиянието на Християнството, което е загубило от
блясъка си, особено
след
скандалите с
индулгенциите, както и да помогнат за
разпространението му в Новия свят.. В тази епоха
най-близо до истинската е светлината в картините
на холандския живописец Вермер ван Делфт. В
картините му дневната светлина е синя – това не е
само плод на наблюдение и точно око, но и
вероятно има връзка с откритията в областта на
физиката на неговия сънародник Хюйгенс – поточно трактатът му за светлината.
По време на Барока се създават шедьоври на т.н.
тромп л‘ьой (зрителна измама), целта е за създаване
на илюзия за пространство под открито небе, а
светлината, помага зрителят да се почувства
наистина под небето, в раят и да усети
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Светещите стени в интериора
д-р арх. Гергана Стефанова, Нов Български Университет
София, бул. Монтевидео 21, България
Резюме: Един от начините да дефинираме пространството е светлината. Когато не една лампа, а цялата
стена свети, цялото пространство грейва. „Архитектурата е майсторска, точна и прекрасна игра на обеми,
обединени от светлината“ - казва големият майстор на архитектурата и светлината Льо Корбюзие. В
доклада са разгледани архитектурни и дизайнерски решения на обществени и жилищни пространства,
осветени от стени – веднъж стени, светещи с вградено в тях осветление и втори път на стени, обляти от
светлина идваща от невидим светлинен източник.
Ключови думи: архитектура, дизайн, светлина, ЛЕД, възприятие, стена
Днес
с помощта на съвременните
технологии и материали, архитекти и дизайнери
имат огромни възможности за създаване на
впечатляващи интериорни ефекти със светлина.
Подчертаването на една стена в интериора е
композиционно средство при коeто архитектът
или интериорният дизайнер, с изкуствена или
естествена свелина или и с двете, насочва
вниманието и акцентира върху елемент на
интериора. Това може да стане както със
собствена (вградена), така и с отразена
светлина.

1.

Стени, светещи със собствена
светлина

Първите примери на светещи стени може да
намерим още в началото на епохата на
Модернизма.
Например в Павилиона на
Германия за световното изложение в Барселона
(1928 – 1929) с автор Мийс ван дер Рое няма
отделни
осветителни
тела
–
цялото
пространство е осветено от една светеща стена с
метална конструкция, вградено осветление и
млечнобели матови стъкла. Не случайно
павилионът е символ на напредъка на
технологиите и новите идеи в архитектурата и
на една все още демократична и развиваща се
Германия между двете войни. (ил. 1, 2, 3)

Още през петдесетте години на XX-ти век,
светлинният дизайнер Ричард Кели (1910 –
1977) казва – “Светлината е неделима част от
архитектурата!” и определя нова цел на
интериорното осветление – не само количество,
а качество на светлината. Той съчетава
философските идеи за особеностите на
човешкото възприятие на Гастон Башлар и на
Морис Мерло-Понти с възможностите на
техниката и разбира се, с идеите на модерната
архитектура в лицето на Мийс ван дер Рое, Луис
Кан, Филип Джонсън, Ееро Сааринен
архитектите с които работи. Неговата
формулировка за три основни вида интериорно
осветление – общо осветление (амбиентно),
акцентиращо
(фокусно осветление)
и
декоративно (той го нарича - игра на брилянти)
е основа на съвременното разбиране за
осветлението
като цялостно решение.
Светещата стена може да играе една от тези три
роли, но и да преминава от един вид в друг,
благодарение на дигиталните технологии и
напредъка в областта на ЛЕД осветлението.

Тук светлината не действа сама – целият
минималистичен
интериор
въздейства
синергично на сетивата ни. „Моето възприятие
не е сбор на видимо, допир и слух: аз усещам по
общ начин с цялото си същество, улавям
уникалното в структурата, в съществото, което
говори на всичките ми сетива едновременно...“
казва Мерло-Понти („Феноменология на
възприятието“ 1945), така че се получава
своеобразна „...полифония на сетивата“ по
Гастон Башлар („Поетика на пространството“
1958). В павилиона „Барселона“ композицията е
перфектна, няма нищо излишно и нищо не
липсва, всеки един елемент е на точното място и
си взаимодейства с останалите. Стената от
оникс с витрините, зеленият мрамор с белите,
футуристични мебели върху черен килим,
червената копринена завеса със светещата с
млечно бяло стъкло стена и накрая прекрасната
скулптура –„Утрото“ (автор – Георг Колбе) във
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водната площ – всички елементи на сградата са
в хармонично единство.

изпълнението на музикантите с нашето
светлинно шоу преди началото на спектаклите“
- казва Елизабет Дилър. В момента светещият
фон, сякаш превръщащ фурнира в изчервяваща
се жива материя, се използва и по време на
изпълнение – това осветление по Ричард Кели е
декоративно, но и акцентиращо и всъщност има
ролята и на специален ефект. (ил. 3, 4) Тези
светещи стени са замислени като символ на
вдигането на завесата или спускането на
канделабрите
в
някогашните
спектакли.
Секунди преди изпълнението стените в залата и
фоайето започват леко да поруменяват, както
човешко лице при прилив на кръв, и привличат
вниманието на публиката към сцената. Лиз
Дилър споделя, че са искали да наподобят
нежната фотолуминесценция на светещите
морски организми. Конструкцията наподобява
фюзелаж (корпуса) на самолет – много добре
изолиран полимерен материал, наподобяващ
гума, с вградено ЛЕД осветление, покрито с
много фин слой фурнир от екзотичното дърво
маоби.

Архитектурата на Мийс ван дер Рое
предшества и може би предизвиква тези важни
философски
прозрения
на
философите
феноменолози,
с
които
обясняваме
въздействието
върху
сетивата
ни
на
пространството и светлината. Неговият израз –
„По-малкото е повече“, (Les is more) или „Нищо
излишно“, както са казвали Древните философи,
е мото на модерното изкуство и архитектура
вече почти 100 години. А „Павилионът“ остава
най-фотографираната сграда – и преди,
оригиналът (съборен е 1930 г.), и сега –
възстановената през 1986 г. сграда.

Проектът за осветление на реконструирания
„Линкълн сентър“ – интериор и екстериор, е на
водещата фирма за светлинен дизайн на Ерве
Декот
Л‘Обсерватоар
ентернасионал.
https://www.youtube.com/watch?v=nKkO7H7lVR8

Ил.1, Павилионът „Барселона“ – арх. Мийс ван
дер Рое
През 2009 г. в Ню Йорк е обновен „Линкълн
център“ - както сградите : училището по танц,
театър и музика „Джулиард“ (на 65 улица и
Броудуей), камерната концертна зала „Алис
Тъли“, така и околното пространство –
площадът и околните улици. За камерната зала с
1100 места в училището “Джулиард“ - „Алис
Тъли“ арх. Елизабет Дилър споделя, че с
колегите
от
ателието
Дилър§Скофидио+Ренфро са се опитали да
създадат „визуална акустика“. Това според
авторите означава, че когато слушателят е
седнал удобно, чувства се добре в даденото
пространство и не го разсейват детайли от
интериора, той се концентрира и даже чува
музиката по-добре. Отново теорията за общото
възприемане на пространството със всички
сетива.

Ил. 2 Камерна зала „Алис Тъли“

Новост е вградената в акустичната стена зад
фурнира от екзотично африканско дърво маоби
система от ЛЕД осветление, което е с променящ
се цвят – „...искахме да „въведем“ зрителите в

Ил. 3 Камерна зала „Алис Тъли“ – детайл на
светещата стена
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Светещи тапети - за жилищен и за
обществен интериор. Фирмата „Филипс“ e в
процес на разработка на самосветещи тапети и
текстилни пана Onespace, съвместно с
производителя на акустични панели Квадрат
Софт Селз (Kvadrat Soft Cells). Тапетите са на
текстилна основа с вградено ЛЕД осветление и
светят в приятна, близка по спектър до дневната
светлина. Лесно може да се контролират
светлината и цветът. Освен това тези тапети или
пана подобряват акустиката на помещението,
тъй като липсата на текстил и прекалено
изчистените форми, характерни за модерните
интериори, не са добра идея от акустична гледна
точка – така че тези пана ще бъдат много
подходящи и за интериори на заведения със
съвременен дизайн. (ил.5,6,7).

забавление за децата. Отделните елементи се
отварят и затварят и създават различен релеф и
осветеност на декоративната стена. (ил. 8,9)

Ил. 6 Светещата стена „Лайт Форм“
2.

Стени, светещи стени с отразена
светлина

В областта на сценографията и сценичния
дизайн технологиите със светещи повърхности
или с прожекция - 2Д и 3Д навлезнаха много
бързо, като почнем от концертите на „Стената“
на Пинк Флойд през 80-тте години на 20-ти век
и стигнем до Олимпийските игри в Рио де
Жанейро, 2016 г. Промяната на цвета на
повърхности със светлина дава големи
възможности за промяна и на настроението –
например спектакълът „Зойкина квартира“ по
Михаил Булгаков във Варненския театър с
изцяло бял декор и промяна на цвета (светлинен
дизайн Вяра Стефанова).

Ил. 4,5 Пана OneSpace
Със същата технология са създадени и
интерактивни светещи стени – дизайн на Тапио
Розаниус от Мадридския клон на „Филипс“.
Тези пана се влияят от движение или шум –
очаква се те да намерят сериозно приложение
при градския дизайн, като освен естетическа
стойност те прибавят и усещане за сигурност в
подлези, в тунели, в квартали с повишена
престъпност – по принцип светлината дава
усещане за сигурност и е много необходимост в
обществените пространства.

Ил. 7,8 „Зойкина квартира“ - светлинен дизайн
Вяра Стефанова
За създаване на зителна измама, че свети
самата стена (всъщност това е отразената
светлина), са подходящи осветителни тела с
голям ъгъл на излъчване на светлинния поток,
при което се получава равномерна осветеност,
отрязана по ръба на тавана и съседните стени така се създава търсената илюзия за светеща
стена. Това се постига с добър проект, високо

Светещата стена
„Лайт Форм“ е
инспирирана от оригами – японското изкуство
от хартия, създадена е от италианските
дизайнери „Гаулени дизайн“ през 2015 г. и
освен, че се променя лесно, може да бъде и
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технологични и качествени осветителни тела и
системи.

че и стените светят. Белите тонове и гладките
повърхности допринасят за отразяването на
светлина и намаляване на потреблението.

В Сийграм билдинг, 1954 – 1958, известният
небостъргач на Парк авеню в Ню Йорк с автор
Мийс ван де Рое и Филип Джонсън,
осветлението е авторско на Ричард Кели –
концепцията е била за светеща кула. Списание
„Architectural Forum“ обявява небостъргача за
една от най-добре осветените сгради на всички
времена. И досега впечатлява фоайето на
приземното ниво - изглежда сякаш светлината
идва от самите стени! Всъщност те са осветени
от вградени в тавана прожектори, изработени
специално за случая, с вертикално осветление ,
които
сякаш
обливат
неполираната
травертинова стена със светлина. Отвън, още с
доближаването към сградата, общественото
пространство наоколо е маркирано със светлина
и се създава усещане за притегателната сила на
сградата.
Тази
светла
основа
създава
допълнително впечатление за лекота на
сградата. В ресторанта „Четири сезона“ стените
са обляти със светлина, но този път отдолу
нагоре.

Ил. 9- Изложбен салон на Рока в Лондон, арх.
Заха Хадид 2011 г.
3.

Съчетаване на естествена и
изкуствена светлина

Друг пример, при който светлината сякаш се
„стича“ по стените е обектът, донесъл
престижната награда „Прицкер“ на автора си –
„Термалните бани“ във Валс на арх. Петер
Цумтор. Тук релефът на камъните, от които е
съставена стената, има задачата да направи
светлината
видима.
Конструкцията
е
стоманобетонна, конзолна, за да се получат
фугите, през които влиза светлината.
„Творенията на човешкия ум - книга,
музикална творба, един филм могат да създадат
цял нов свят – това може да бъде чудесно
определение за архитектурата“ – казва Цумтор.
Неговите
бани
създават
такова
ново
пространство, създаващо усещането за недрата
на Земята, там, откъдето идва благодатната
гореща минерална вода.

Ил. 10 Сийграм Билдинг - Ню Йорк
Вдъхновен от водата и обтекаемите форми е
изложбеният салон на испанската фирма „Рока“
в Лондон (2011) – с автор световната „дива“ на
архитектурата Заха Хадид, за съжаление
напусналата ни през тази година. Осветлението
е на фирмата „ Изометрикс“ и е с проектирани
от Заха Хадид осветителни тела– пластики с
ЛЕД вградено осветление, създаващо илюзията,

Ил. 11 арх. Петер Цумтор – Термите във Валс
И отново с естествена светлина, която вечер
се превръща в изкуствена, за да се запази
същото въздействие като през деня – арх. Емре
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Аролат и джамията Санджаклар, край Истанбул.
Тук светлината „облива“ стените, които
обграждат подземното пространство, а релефът
на терена е видим и от вътрешната страна на
тавана. Релефът на стените е вертикален, за да
подсили ефекта на „обливане“ със светлина.

Хадид е приложено ЛЕД осветление, всичко е в
бели тонове, което допринася за пестенето на
енергия, приложени са и съвременни системи за
регулиране на осветеността. Съчетаването на
естествено с изкуствено осветление
в
термалните бани
„Валс“ и джамията
Санджаклар, също пести енергия. Днес, наред с
интересните дизайнерски решения, опазването
на природата вече има съществен дял при
избора на светлина.
Използвана литература:

Ил. 12–
Санджаклар

арх.

Емре

Аролат,

1. LAM, William M. C., (1992), Perception and
lighting as formgivers for architecture, New
York, McGraw-Hill Book Company. LAM,
William M. C., (1986), Sunlighting as
Formgiver for architecture, New York,
2. LIGHT AND EMOTIONS, 2011, Philips
electronics NV, Eidnhoven. ISBN 978-3-03460690-5
3. http://classiques.uqac.ca/classiques/merleau_po
nty_maurice/phonomenologie_de_la_perception
/phonomenologie_de_la_perception.pdf
4. Mèredieu F.(2004) Histoire matérielle et
immatérielle de l'art moderne, Larousse, ISBN
978-2-03-584321-0

джамия

Каква планета ще оставим на поколенията
след нас до голяма степен зависи и от
архитектите, и от дизайнерите на интериори и
осветителни тела, от една страна като естетика,
но от друга заради пестенето на енергия и
опазване на природата чиста. Средно 23
процента от използваната енергия в една сграда
отива за осветление, като още 20 процента от
енергията за охлаждане с климатици е заради
топлината, отделяна от светлинните източници.
Повечето от показани тук примери за светещи
стени са съобразени с тенденциите за
намаляване на използваната енергия, за
намаляване на емисиите на въглероден двуокис
в атмосферата, както и за ограничаване на
вредните отпадъци при производството и
рециклиране
на
светлинни
източници.
Например в салонът на „Рока“ с автор Заха

Eлектронни ресурси:
http://www.soft-cells.com/products/philips
http://www.erco.com/projects/
http://www.dsrny.com/projects/alice-tully-hall
http://www.largeluminoussurfaces.com/sites/default
/files/Videos/Interactivity/

Автор: арх. Гергана Стефанова,
доктор по професионално направление
„Изобразително изкуство“ и научна специалност „Изкуствознание и изобразително
изкуство“ за защитен дисертационен труд „Дизайн чрез светлина на архитектурното
пространство“, 2014 г. НБУ, главен асистент в Департамент „Архитектура“,
Магистърски факултет на НБУ. По-важни публикации: сп. Архитектура, сп. Наш дом, сп. Аспекти, сп.
Хубавите къщи, е-вестник RSE, сборник научни доклади на департаменти „Дизайн“ и „Архитектура“
НБУ, Сборник научни доклади от международна конференция на „Група цвят“ от 23.06.2013 г. –
„Паралели между природните феномени свързани със светлина и архитектурата“.
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Съвременни тенденции и принципи при проектиране на
художествено-архитектурно осветление
Александрина Сандова1, Детелина Тренчева1
Технически университет - София

1

Резюме:През последните годинини се наблюдава активно обновяване на нощния вид на градовете, като чрез
архитектурно-художественото осветление се разкриват и акцентират по нов начин забележителностите на
архитектурни обекти, исторически, обществени сгради и паметници. Този процес се осъществява с разширяване на
техническите средства, технологии и способи за тяхната реализация. Едновременно с това се повишават
изискванията за художествената стойност, естетично въздействие, енергийна ефективност, надежност и управление
на осветяваните обекти. Съвременните тенденции, включват иновативно осветление и специални визуални ефекти,
динамично 4D светлинно шоу, произведения на изкуството:светлинни скулптури от оптични кабели и светлинни
платна, колориметрични решения. Използване на различни видове осветители и системи за осветление и основни
принципи при проектиране на художествено-архитектурно осветление, съобразени с изискванията. Изложените
решения, методики, художествени средства и похвати за изграждане на светлинни композиции, които ще разгледаме,
са приложени при проектиране на архитектурно-художественото осветление на обекти в различни точки на света.
Ключови думи: Холография, Дизайн

Recent trends and principles of
artistic and architectural lighting design
Detelina Trencheva1, Aleksandrina Sandova1
1

Technical University of Sofia

In recent years we are monitoring active reconstruction of the city night scene trough architectural and artistic
lighting innovations witch shows in new way the urban distinctive landmarks. This process expands with technical resources,
technologies and methods for their implementation. At the same time are increased requirements for artistic, aesthetic impact,
energy efficiency, reliability and management of the lighting projects. Recent trends including innovative lighting and special
visual effects, dynamic 4D light shows, artwork, light sculptures with fiber optic cables and light canvas, colorimetric
solutions. Using different types of lamps and lighting systems, basic principles in the design of artistic and architectural
lighting compliance with the requirements. At this conference we will discuss exposed solutions, methodologies, artistic tools
and techniques for the construction of light compositions that have been applied in the design of architectural and artistic
lighting in different parts of the world.
II. ОПИСАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Системата Барисол Транслуцент класик се състои от
светлопропускливи платна, които дават възможност да
се освети частично или изцяло тавана на дадено
помещение. Благодарение на своята уникална
структура, платната Барисол позволяват равномерно
разпространение на източниците на светлина, който се
монтират над платното. Чрез различни цветове и
степени на пропускливост на платната, може да бъде
постигната дифузна, цветна или естествена светлина.
Платната могат да бъдат монтирани на тавани или
стени, както и да бъдат постигнати 3Д форми. Върху

През последните години се наблюдава активно
обновяване на нощния вид на градовете като чрез
художествено-архитектурното осветление се разкриват
и акцентират по нов начин различни забележителности.
Някой от последните тенденции, които ще разгледаме
са системата Барисол Транслуцент класик, светодиодно
декоративно осветление, фазерни декоративни ефекти,
декоративни лазерни ефекти, художествена и рекламна
холография, екстериорно осветление, ландшафтно
осветление, декоративно осветление на водни
съоръжения.

© 2016 Lighting’2016, Sofia
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транслуцентните платна могат да се принтират
изображения, снимки и дори лога и така да се създаде
специфична уникална атмосфера.

Изложения и изложбени зали

Тази техника е идеална за декориране на изложбени
зали, щандове, магазини, ресторанти, казина и други.
Увеселителни заведения

Осветителните тела Барисол, използвани за
осветление или елемент на декорация, могат напълно да
се интегрират към всеки интериор. Могат да бъдат
окачени или вградени в стандартно платно. Възможно е
да се постигнат разнообразни форми: куб, сфера,
пирамида,многостен и други.
Жилищни помещения

Предимства: влагоустойчиви, лесна поддръжка,
термоустойчиви, лесен и бърз монтаж.
© 2016 Lighting’2016, Sofia
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Светодиодно
декоративно
осветление
Светодиодите намират приложение в осветяването на
рекламни надписи, отделни архитектурни елементи или
цели сгради. Използването на светодиоди вместо
популярните в миналото високоволтови неонови тръби
за светлинни надписи предлага съществени предимства.
Областта на приложение на светодиодните осветители
допълнително се обогатява от широката гама цветове,
възможностите за димиране и за автоматично
управление. Дългият експлоатационен живот на
осветителите изключвав голяма степен необходимостта
от обслужването им, което е от особено значение за
случаите, при които осветителите са монтирани на
труднодостъпни места.

Художествена
и
рекламна
холография
Холографията предлага напълно нови възможности за
декоративно светлинно, цветово и триизмерно
оформление на фасади на сгради, паркове, исторически
обекти и др. Базира се на физичните принципи на
интерференцията и дифракцията на светлината.
Опростено, интерферентната картина се получава при
наслагване на две светлинни вълни при определени
условия. Резултатът е картина, в определени точки на
която яркостта е по-голяма, а в други точки е
значително по-малка. Известно е, че кохерентни вълни
излъчват лазерните светлинни източници.
Принципът на запис на холограмата се основава на
монохроматичен лазерен светлинен сноп, който се
разделя на две части. Едната осветява заснемания
предмет, след което отразената от него светлина се
насочва към фотоплака. Тя може да бъде стъклена
пластина, върху горната повърхност на която е
нанесена сребърна емулсия или биохроматичен
желатин. Светлочувствителният филм, който се
получава с тези материали има голяма резолюция.
Другата част на лазерния сноп се насочва директно към
фотоплаката. Двете светлинни вълни са излъчени от
един лазер и следователно са кохерентни. Те се
наслагват върху фотоплаката, в резултат на което се
получава стояща вълна. Интерферентната картина на
фотоплаката е изображение на стоящата вълна и по
своя характер представлява устойчива във времето
дифракционна решетка, т.е. холограма.
Ограниченото засега използване на холограмите за
декоративни цели се дължи на високата им цена и
сравнително трудната им реализация.

Фазерни декоративни ефекти
Фазерните оптични влакна, познати и като фиброоптични нишки, намират широко приложение в
светлотехниката. Светлината се пренася през стъкления
фазер, подчинявайки се на принципа на пълното
вътрешно отражение. Стъкленият фазер се състои от
плътно стъклено ядро с голям коефициент на
пречупване на светлината, което е обвито със стъклена
мантия с малък коефициент на пречупване на
светлината. Когато светлинният лъч достигне до
неговата вътрешна повърхност той се отразява, след
това попада отново на граничната повърхност и пак се
отразява. В резултат на тези многократни огледални
отражения, светлинният лъч се разпространява по
цялата дължина на стъкления фазер и достига до другия
му край, след което светлината се излъчва в
пространството. Дължините на които е възможно да се
пренася светлина по оптичното влакно зависят от вида
на светлинния източник и от материала на фазера. Така
например халогенните лампи могат да образуват лъч с
дължина до 15 м., разрядните лампи високо налягане до 20м., двустранно осветяване на кабела – до 50м.
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Екстериорно осветление
Светодиодните светлинни източници значително
разшириха възможностите за реализиране на смели и
оригинални решения за художествено и декоративно
осветление. Техните технически и функционални
характеристики позволиха на светлинните дизайнери да
реализират иновативни и невъзможни до момента идеи
в областта на архитектурното осветление.
Нови тенденции - OLED
Разработва се енергийно ефективно осветление,
базирано върху органичните светодиоди (OLED), което
излъчва меката жълта светлина на обикновените
крушки. Технологията се състои от множество слоеве
от органични материали с различни електрически
свойства, излъчващи синя, зелена, жълта и червена
светлина. Учените са успели да комбинират различните
слоеве така, че общата светлина, получавана от тях, да е
максимално близка до меката бяло-жълта светлина,
излъчвана от волфрамовата жичка при температура от
3000 – 3500 градуса по Целзий.
OLED осветлението се характеризира с висока
стабилност на цветовете, което означава, че
интензивността на светлината може да бъде
намалявана, без това да се отрази на качеството ѝ.

Ландшафтно осветление
За алейното осветление специалистите препоръчват
използването на светодиоди с висок индекс на
цветопредаване (Ra > 80) с цел постигане на добро
възпроизвеждане на цветовете на зелените насаждения.
На
повърхността
на
алеите
се
препоръчва
реализирането на средна хоризонтална осветеност 3 - 5
lx и минимална осветеност 0,15 lx. Заслепяването може
да се избегне с използване на подходящи осветители
сниска габаритна яркост.
[3] http://tech-dom.com/ China International Forum on Solid
State Lighting (ChinaSSL), 10-12 Nov. 2013, Beijing, pp.
34-37.
[4] http://www.lightwork.bg/pages/3d-mapping-proekti.
[5] http://www.barrisolbg.com/%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%
D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page.html
[6] http://www.barrisolbg.com/%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%
D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page.html

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализирани са последните тенденции,принципи и
средства за изграждане на светлинни композиции в
художествено-архитектурното осветление.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Архитектурно - художествено осветление проф. Н.
Василев
[2] http://www.barrisol-bg.com/начало/page.html
Electronics
(ISIE), 3-5 June 2015, Buzios, pp. 1184-1189.
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The importance of lighting equipment maintenance in Lighting Design
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Lighting design, from a general point of view, has two main purposes: On the one hand to light a space - either interior or
exterior - and increase visibility so as to improve functionality of the space and on the other hand to achieve a specific aesthetic
result. In certain cases, after some time, one can notice that the desired outcome is no longer attained and the last visual effect is
relatively or even completely different from that of the beginning. It is not always obvious, but the lack of an adequate lighting
equipment maintenance can play a significant role to this decline. The repair or replacement of malfunctioning luminaire elements
or even the simple cleaning of them is a major factor that should be taken into account during the lighting design procedure. In this
way, not only will the desired lighting outcome last much longer, but it will also be much more energy efficient. In this paper, the
ways that maintenance aspects could influence the lighting design appearance are studied and analyzed.
Keywords – Energy Efficiency, Lighting Design, Maintenance, Sustainability.

and the intensity reduction due to the dirt on the luminaire
cover. For this solution to be cost effective, the total
maintenance cost over time must be calculated and be
compared with the total operating cost over the same time.
In any way, there will be periods of time when more energy
than needed will be spent [1].
In lighting design procedure, there are certain aspects
where maintenance should be taken into account:

I. INTRODUCTION
Visiting a place, sometimes one can tell that it is not as
it was expected. Its form and characteristics look different.
It may look smaller, bigger, darker, or even have a different
colour appearance from that it was meant to have.
Sometimes, this is observed after some period of time and
not at the beginning. A main reason for this can be the
lighting of the particular space which obviously influences
the way that a space can be seen. Especially in the case
when the difference is observed after some time, it is clear
that the phenomenon is not due to the lighting design itself
but to the maintenance of the lighting equipment.
Malfunctioning luminaires, luminaires that have their
parameters changed over time, or even broken luminaires
can result to a completely different lighting scheme than the
one it was designed at the beginning and this in turn can
lead to an undesired outcome regarding not only the
aesthetics but even the functionality of the space.
In this paper an attempt is made to study and analyse the
ways in which maintenance aspects should be taken into
account during the lighting design procedure.

A. Appropriate Luminaire Selection
When selecting the luminaire types to be used, the
lighting designer must have in mind, among others, the
following:
 The IP and IK rating, especially for exterior
luminaires, which is a measure for the protection of
the luminaire against weather conditions and
vandalism. The better the choice on this, the easier and
less needed the maintenance of a luminaire [1].
 The luminaires must be as serviceable as possible.
They should be able to disassemble so as to be easily
cleaned and any broken parts to be repaired or
replaced.
 The luminaires and their parts should be as standard
as possible, so as for the spare parts or accessories to
be easily found in the market.

II. LIGHTING EQUIPMENT MAINTENANCE IN
LIGHTING DESIGN

B. Positioning of the luminaires - Accessibility
A very important attribute for the luminaires regarding
their maintenance, which often is neglected, is
accessibility. Especially for the exterior spaces, it is
significant for the technicians to have access to the lighting
equipment, so as to be able to repair them and to replace the
broken parts, or even to clean them properly [1]. Thus the
position of the luminaires must be such that a normal
human can reach them easily and with safety. For example,
luminaires that are to light the facades of a building would
be easier to reach if they were placed near the ground, near
the windows or other openings, or at the inside of
balconies. If it is necessary for the luminaires to be placed
on poles, they should be able to be disassembled in an easy
way and the repair to take place on the ground. Otherwise,

There are often cases of attentive lighting design studies
that have a great outcome when implemented, which lack
though provision for the lighting equipment maintenance.
This leads to a tough situation: when maintenance is needed
it is very difficult if not impossible to obtain or it is very
expensive. It becomes obvious that if maintenance is taken
into account at the stage of lighting design, not only the
result will be improved and long lasting, but it will be much
more cost-effective.
One way to deal with this problem is to design,
choosing luminaires with parameter values higher than
needed, counting the normal decay over time, so as to have
most of the time the desired result. For example, by
choosing a luminaire with higher luminous intensity, one
can cover the difference caused over time by the lamp wear
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many operating problems from happening, like a system
overcharge or even a system breakdown.

ladders or scaffolds could be needed for maintenance,
which decreases the safety and increases the cost.
Although accessibility is strongly related with
maintenance, many lighting designers do not pay attention
to the luminaires’ positioning during the design procedure.
As a consequence, after the implementation of the lighting
installation, when the lighting outcome is not the desired
one due to maintenance problems, in many cases they
realize that there is not so much to be done to reverse the
result.

III. EXAMPLES
In this part several examples of lighting schemes with
maintenance issues are presented.
The first example regards the best known landmark of
the city of Thessaloniki, the White Tower (Fig. 1).

C. Alternative lighting schemes
In situations where lighting is essential for a space and
must not be interrupted, a good practice is to have an
alternative lighting scheme which will meet the needs
through the time period of the maintenance of the main
lighting installation. This regards cases with big and
complicated lighting installations that need extensive and
time-consuming maintenance. Instead of being dark or
poorly illuminated, the space could have a decent lighting
or even almost the same lighting as during the rest of the
time. This is crucial especially for well known monuments
that constitute landmarks of a city or a region.
The alternative installation could be either permanent or
temporary. It could exist in parallel with the main
installation and come into operation when the latter is
maintained, or it could be stored in a suitable place for the
specific use with only the infrastructure being permanently
in place. The lighting designer should bear in mind in any
case that the solution should meet the minimum lighting
requirements and also be cost-effective.

Fig.1. The White Tower at night

The lower left part of the tower in the picture is dark
because the corresponding luminaire is not operating as the
others at the right.
The luminaire is a high intensity floodlight that is
placed on the ground inside a protective cage (Fig. 2) which
provides protection mainly from vandalism.

D. Intelligent Lighting Management System
A sophisticated and pioneer strategy in lighting design
is the creation of an intelligent system that could recognize
and track in real time the changes in the lighting equipment
efficiency and adjust it, in order to keep meeting the
lighting requirements. One could talk about a “selfmaintained” system, although this is a rather bold term.
Suitable sensors and measurement instruments are used
in such systems to track the changes of certain parameters
of luminaires, like Illuminance or Luminous Flux etc. Then
the system is programmed to accordingly change other
parameters like electrical power or even to move and alter
the orientation of the luminaire or its reflectors, in order to
counterbalance the first changes. This procedure can be
automated or it can be manually controlled. In fact, there
are technologies developed recently that give the
opportunity for a remote control via mobile phones or other
relevant devices [3].
To design such a system is a very challenging
procedure. The lighting designer should be familiar with the
properties of the lighting equipment and how these can be
controlled. He should also know about maintenance issues
and how these affect the lighting equipment efficiency.
Most important, he should be able to calculate the total cost
and make sure that the solution is cost-effective. It may
seem expensive at first glance, but not only could a system
like this save money in long terms, but it could also prevent

Fig.2. The corresponding luminaire in the protective cage

The cage does not seem to have an easy opening and
thus it does not provide satisfactory accessibility for the
maintenance of the luminaire.
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It is obvious that some lamps at the left part of the main
building and at the tower do not operate, ruining the total
lighting outcome which is quite remarkable.
One can also notice the undesired shadow of the roof at
the left (red circle in Fig. 5), which could have been
avoided if the rest luminaires under the tower’s roof edge
(red line in Fig. 5) had been operating.

It is also obvious by the dirt on the luminaire that the
need for frequent cleaning of its surface has not been
assessed properly. It must be mentioned that the
surroundings of the White Tower are open to public and
problems with vandalism and dirt are common.
The second example is about the street lighting of the
new waterfront of Thessaloniki (Fig. 3).

Fig.3. The new waterfront of Thessaloniki at night

Fig.5. A closer view of the “Villa Kapandji”

Some of the street lights are out as it is pointed out by
the red circle in Fig. 3. The problem is more aesthetic than
functional. It highlights though the maintenance issues
mentioned before like accessibility and proper luminaire
selection.
Less than three years have passed since the formal
opening and many lamps of the lamp posts along the
promenade are not working, giving an unwelcome aesthetic
lighting result. Access to these lamps is obviously hard.
Maybe a good solution would be the selection of lamps
with longer life span.
The third example is about a listed building in
Thessaloniki called “Villa Kapandji” (Fig. 4). It is an
exceptional example of Eclecticism, used for performances
and other cultural events.

The accessibility in this case is not ideal, especially for
the luminaires under the roof’s edge. A ladder or a scaffold
may be needed for maintenance. The solution might be
again the choice of a luminaire with long life span.
The fourth example is another listed building at a
central square of Thessaloniki, the mansion of the
Charitable Fraternity of Men of Thessaloniki (Fig. 6).

Fig.6. The mansion of the Charity Fraternity of Men of
Thessaloniki at night
Fig.4. The “Villa Kapandji” building at night
© 2016 Lighting’2016, Sofia
131

A. K. Tolidis: The importance of lighting equipment maintenance in Lighting Design
There are several luminaires not in operation as it can be
seen in Fig. 6 (red circles and red arrows). Accessibility for
the luminaires on the rooftop (red arrows) is a little
problematic, thus maybe a selection of a better luminaire is
needed, but the luminaires under the windows (red circles)
can be easily reached. There is no easy explanation for this
outcome other than the neglect by persons in charge.
At this point, it becomes obvious that taking into
account maintenance aspects in lighting design is not
enough. It is very important for persons in charge to ensure
continuously that the scheduled maintenance service is
always performed.

[5]

[6]

[7]

IV. CONCLUSION

[8]

Maintenance of lighting equipment is a serious subject
that is often neglected, resulting in unwelcome lighting
outcomes. The lighting designer must take into account
several maintenance aspects in lighting design, like
luminaire selection or accessibility, in order not to have
problems with the lighting installation in the future. A trend
nowadays is to create intelligent systems that perform a
self-test and auto-adjust to their own efficiency changes.

[9]
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Резюме: Въпреки, че идеята за захранване на осветителни уредби от фотоволтаични панели (PV) съществува отдавна,
тя не е добила популярност и няма широко приложение, особено когато става дума за захранване на вътрешни
осветителни уредби. Това се дължи на високата първоначална инвестиция на фотоволтаиците и относително малката им
ефективност на преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия. Друг проблем при използването на
фотоволтаични панели за захранване на вътрешни осветителни уредби е ефективното преобразуване на постоянния ток,
генериран от PV модулите в променлив, необходим за захранване на конвенционални светлинни източници. Бързото
развитие на светодиодните технологии, обаче прави идеята за вътрешни осветителни уредби с PV захранване реализуема,
особено когато става въпрос за осветление на безпрозоречни търговски сгради, тъй като икономия може да се реализира
посредством намаляване на консумацията на енергия за отопление, вентилация и изкуствено осветление. Друга
възможност за ефективно осветление на безпрозоречни площи е посредством използване на световодни системи или
оберлихт, но в този случай е необходимо да се направи комплексна оценка на цялостната ефективност на решението, тъй
като освен видимата компонента, естествената светлина има и значителна инфрачервена такава, която води до
натоварване на климатичните инсталации. Настоящата публикация разглежда възможностите за осигуряване на
енергийно ефективно осветление на безпрозоречни търговски сгради и дава конкретна икономическа оценка на
съществуващите варианти за изпълнението му
Ключови думи: PV захранване, LED осветителни уредби; световодно осветление, енергийна ефективност.

Целта на настоящата публикация е да се анализират
компонентите на система за вътрешно осветление с PV
захранване, да се направи оценка на ефективността на
подобна система за осветление на търговски халета без
прозорци и да се оцени икономически подобно решение
в сравнение с алтернативните варианти с директно
използване на естествената светлина с помощта на
светловодни системи или оберлихт.
Типичните компоненти на PV система, използвана
за захранване на осветителни уредби са: PV панели,
батерия,
електрическа
мрежа,
инвертори,
постояннотоков регулатор на тока, светлинен източник
и осветител. В зависимост от използвания светлинен
източник и конкретното приложение, системната
конфигурация може да се състои само от някои от тези
елементи.
Съществуват
три
основни
типа
системна
конфигурация за осветителни уредби с PV. Те са:
автономна система, свързана към електрическата мрежа
система и хибридна система. Автономни системи се
използват най-вече за пътни маркировки и знаци, за
осветление на паркинги и отдалечени райони. Те
обикновено се нуждаят от батерии, които обуславят
големи загуби и високи експлоатационни разходи.
Свързаните към електрическата мрежа системи не
изискват батерии, а използват директно енергия от
мрежата, когато произвежданата от фотоволтаиците
такава е недостатъчна. В зависимост от вида на товара е
необходим преобразувател или променливотоков
център, за да се съгласуват потоците на мощност произведената от PV панелите такава и тази, която се
консумира от мрежата. Понякога е възможно и

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Икономията на електрическа енергия за изкуствено
осветление в сгради без прозоречни площи е належащ и
важен проблем. За решаването му се използват модерни
технологии.
Фотоволтаичните
(PV)
клетки
преобразуват
слънчевата радиация в постояннотокова електрическа
енергия, която може да бъде използвана за захранване
на различни уреди. Осветлението е потенциален
консуматор на така генерираната електрическа енергия.
Някои примери за осветителни уредби, захранвани от
фотоволтаици са декоративните паркови осветители,
преносими пътни знаци и осветители в отдалечени
райони, работещи автономно. Такива осветителни
уредби, обаче не се използват широко, поради високата
първоначална инвестиция, ниската ефективност на
системата и ненадеждността им. Една от причините за
ниската ефективност на системите е, че произведената
от фотоволтаичните клетки постояннотокова енергия
трябва да бъде преобразувана в променливотокова с
помощта на инвертор, за да може да бъде захранен
светлинният източник. Това се налага, тъй като
повечето светлинни източници, работещи на постоянен
ток имат много ниска ефективност. С развитието на
светодиодните технологии, обаче тези факти се
променят. Понастоящем съществуват светодиодни
осветители за вътрешно осветление с ефективност над
160 lm/W [1], което прави използването им с
фотоволтаично захранване потенциално решение за
безпрозоречни търговски сгради.
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могат да допринесат за получаване на ефекта
заслепяване през слънчевите летни месеци, а също и
това, че са причина за огромен топлинен товар и не
могат да осигурят транспортиране на светлината до
отдалечени части от сградата.
Ефективното използване на тръбни световодни
системи в сгради зависи от много фактори като
оптични свойства на монтирания на покрива купол на
светловода и разсейвателя в помещението, високият
коефициент на отражение на вътрешната повърхност на
световода и неговите размери. Този тип системи за
осветление са най-ефективни през летните месеци, що
се отнася до светлина, и най-малко ефективни по
същото време, когато се говори за излишна топлинна
енергия, която внасят във вътрешността на сградите.
Тези системи е необходимо да бъдат съоръжени с
допълнителни светлинни източници, които да допълват
осветеността до нормената, когато не е налична
достатъчна естествена светлина. Друг проблем на
световодните системи е голямата първоначална
инвестиция, необходима за тях и съответно дългият
срок на откупуване. Основното им предимство спрямо
система за осветление с LED, захранвани от PV е
подобряването на визуалния комфорт в сградите и
възможността за динамично дневно осветление на
интериора им. Слънчевата светлина е естествен
източник на енергия, който до този момент не може да
намери алтернативно изкуствено осветление..

захранване на мрежата от фотоволтаиците, което се
прави в случай, че PV панелите генерират повече от
необходимата
енергия.
Хибридните
системи
представляват комбинация от елементи за производство
и съхранение на енергия с цел да се удовлетворят
енергийните нужди на разглежданите приложения –
такава система е например свързана в мрежата система
с резервиране от батерия. Тези системи са сложни и
скъпи, но са по-надеждни.
Според литературни данни ефективността на PV
клетките от GaInP/GaAs/Ge/Si имат ефективност до
28,8% [2]. Типичната ефективност на преобразуване на
PV модулите, налични на пазара е 16 %. Ефективността
на батериите е около 80% [3], драйверите за светодиоди
са с ефективност до 90%, регулатор на ток за
светодиоди има ефективност от 85%, а dc-ac инвертора
има ефективност от 80%. Ефективността на
светодиоден осветител е от порядъка на 90%, около
80% е на осветител с луминесцентни лампи и 70% за
такъв
с
компактни
луминесцентни
лампи.
Ефективността на променливотоковия център на товара
е около 90%.
Алтернативен вариант на система за осветление на
тази със светодиоди, захранвани от фотоволтаици е
светловодната такава. Светловодните системи служат
за осветяване с естествена дневна светлина на
безпрозоречни сгради. Техният принцип на действие се
базира на възможността за транспортиране на
светлината
отвън
до
отдалечени
вътрешни
пространства посредством многократни отражения от
отражателната вътрешна повърхност на светловодите.
Предимството на тези осветителни системи се основава
на възможността за динамично дневно осветление на
вътрешността на сгради без прозорци и същевременно
намаляване на консумацията на електрическа енергия
за осветление. Типична светловодна система се състои
от прозрачни куполи на покрива на сградата, тръбни
отвори с висока отражателна способност и разсейвател,
монтиран на тавана на помещението, който се използва
за постигане на равномерно разпределение на
естествената светлина в него. Изследването на
разпределението и нивото на осветеност и
ефективността на тръбни световодни системи е обект
на
множество
изследвания
и
модели
[4].
Препоръчителните размери на тръбните световоди са:
диаметър – между 0,3 и 0,7м и дължина до 5 м.
Предимство на този вид системи за осветление са, че те
транспортират естествена светлина в помещения без
прозорци и могат да осигурят относително равномерно
разпределение на осветеността. Недостатък на този тип
осветителни уредби е невъзможността за естествена
вентилация и значителният топлинен товар, който се
получава посредством тях през летните месеци и
голямата първоначална инвестиция, необходима за
изграждането им. Въпреки това системите за
осветление с използване на кухи световоди са
предпочитани в сравнение с оберлихта. Предимствата
на последния са осигуряването на висок светлинен
интензитет и възможност за естествена вентилация,
както и добрата равномерност при коректното им
оразмеряване и ориентиране. Недостатъка им е, че

II. ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ИЗБОР НА
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА ОСВЕТИТЕЛНА
УРЕДБА
Ефективността на свързана в електрическата мрежа
хибридна фотоволтаична система за захранване на
светодиодни
осветители,
която
генерира
постояннотокова енергия с променливотокова (от
мрежата) и постояннотокова входяща мощност може да
се оцени експериментално. Когато генерираната от
фотоволтаиците електрическа енергия е недостатъчна
за захранване на осветителната уредба, се консумира
енергия от електрическата мрежа.
По време на деня, количеството на слънчевата
радиация, която достига до PV панелите се променя
значително, с което се променя и постояннотоковата
мощност генерирана от тях. Когато тази мощност е
недостатъчна за задоволяване на нуждите на
осветителната уредба, е необходимо да се черпи
допълнителна мощност от електрическата система, за
да се поддържа необходимото ниво на осветеност.
A. Икономическа оценка на осветителната
уредба
За икономическа оценка на трите разглеждани
варианта на осветителна уредба на търговски обект е
използван методът LCC (Life cycle cost) [5]. При този
метод се отчитат всички категории разходи,
включително първоначалните и променливите разходи
- за изготвяне на проект, закупуване на оборудване,
окабеляване, инсталиране на системи за управление и
труд за инсталиране на уредбата (първоначални
разходи), както и замяна на изгорели осветители,
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cG е цената на подмяна на една лампа, евро
T – период на групова подмяна, години
Разходи за поддръжка
Тези разходи са за почистване и ремонт на
осветителите , почистване и боядисване на
повърхностите в помещенията. Те са силно зависими от
обстоятелствата:

почистване, енергия, подмяна на баласти, лещи,
оптични системи (променливи разходи).
Обикновено само инсталационните разходи биват
оценявани. Енергийните разходи се оказват найголемите такива по време на живота на осветителните
уредби.
Първоначални разходи – това са инвестиционните
вложения, които могат да бъдат превърнати в годишни
разходи посредством формулата:

(4)
Където СС са годишни разходи за поддръжка, евро
nL са броя лампи
cС е цената на подмяна на една лампа, евро
cm са материални разходи за почистване на една
лампа, евро
tC – период на почистване в години
cС е цената на подмяна на една лампа, евро

(1)
Където CI са разходи за възвръщане на
първоначалната инвестиция, Евро
I е първоначалната инвестиция, Евро
i е лихвен процент (i=p/100, p e лихвен процент в
проценти)
n брой години (живот на осветителната уредба).
Променливи разходи – това са разходите за
поддръжка и експлоатация на осветителната уредба.
Експлоатационните разходи включват разходи за
енергия и подмяна на оборудване. Разходите за
поддръжка включват разходи за почистване и ремонт
на осветителната уредба.
Енергийни разходи Се - този тип разходи се
изчислява посредством умножение на общата мощност
на осветителната уредба с годишната й използваемост в
часове и цената на електрическата енергия.

B. Конфигурация на разглеждания търговски
обект и оценка на ефективността на
осветителната му уредба
В конкретния случай се разглеждат светодиодни
осветители. Животът им е определен като 50 000 часа,
като годишната им използваемост е 5110 часа – всеки
ден от годината по 14 часа т.е. грубо 10 години.
Лихвеният процент е 10%. Изискваното ниво на
осветеност е 1000lx. Размерите на помещението са
20х20м2 = 400 м2, MF = 0.67, t=5110ч, избраните
осветители
са
32
броя,
PHILIPS
LL120X
1xLED150S/865 [8] със светлинен поток 16000lm,
светлинен добив 120lm/W и цена 313,54 EUR.

(2)
Където Се са разходите за енергия, евро
nlu брой осветители
се цена на електрическата енергия за един kWh
t годишна използваемост на осветителната уредба в
часове
Р мощност на осветителя, лампата и баласта, W
Разходи за лампи CL
Годишните разходи за лампи се изчисляват
посредством умножаване на цената на лампата по
коефициента, получен посредством отношение на
часовете работа на лампите за година и живота им. t/tLL:

Фиг.1 Изглед отгоре на разглежданото помещение с
осветителна уредба изпълнена с LED осветители

(3)
Където CL са годишните разходи за лампи, евро
nL са броя лампи
cL е цената на една лампа, евро
t – часове на работа
tLL – живот на лампата
к – коефициент на изгорелите лампи до планова
групова подмяна, %
Разходи за групова подмяна на лампите CG
Ако лампите подлежат на групова подмяна, периода
за подмяната им се базира на изчисление на времето, за
което осветеността ще намалее с 30% поради повреди и
намаляване на светлинния поток на лампите.

Според простите изчисления, без разходи за
поддръжка и подмяна на осветителите при 32
осветителя, общият светлинен поток на системата е
480klm, инсталираната мощност 3,968kW, специфичен
товар 9,92 W/m² = 1.18 W/m²/100 lx. Приети са разходи
за инсталация на системата 100 € на осветител,
енергийната консумация 21400 kWh/год. Според тази
енергийна консумация се избира и фотоволтаична
система за захранване на осветлението. Предвидени са
PV модули на фирма SHARP модел ND-RC255, чиято
максимална отдавана мощност при стандартни тестови
условия (STC: интензитет на глобалната (обща)
слънчевата радиация 1000W/m2, коефициент на
въздушната маса AМ 1,5 температура на PV клетките
25°С) е 255Wp [6]. В действителност модулите работят

(4)
Където CG е цената на годишна групова подмяна
nL са броя лампи
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при напрежение на празен ход – Uoc=37,6V, са
предвидени блокинг-диоди).
Сценарий
„неблагоприятни
радиационни
условия“: Въпреки, че синусоидалните инвертори се
оразмеряват за максималната мощност на модулите
[Wp], в действителност отдаваната е по-ниска. Ако се
приеме слънчева радиация до 800W/m2 и по-висока от
стандартната температура на клетките – например
40°С, то изходната мощност на всяка от двете групи да
бъде по-ниска: 12 броя * 187W = 2244W. За изходната
мощност на синусоидалния инвертор с отчитане на
неговото КПД 94% се получава: 2244W * 0,94 =
2109,36W. Общо за двете групи паралелно свързани PV
модули (2*12 броя – общо 24 броя) се получава 2 *
2109,36W = 4218,7W, която е по-висока от
необходимата 3968W за LED осветителите в
търговското помещение.
Цената на единичен инвертор е 1351,37 EUR
без ДДС или общо за двата синусоидални инвертора: 2
броя*1351,37=2702,74 EUR.
Общата инвестиция от закупуването на 24-те
PV модула и 2-та инвертора възлиза на 7635,94 EUR.
Предвидени са още 2000 EUR за закупуване на
проводници, закрепваща арматура и допълнителни
защити - арестори против атмосферни пренапрежения и
др.
Разходите за изграждане на системата са
приети 10000 EUR. Разходите за електрическа енергия
за захранване на осветлението се приемат за 0, тъй като
тя ще се произвежда от автономната PV система.
Разходи за подмяна на лампите и поддръжка също не се
предвиждат при 10 годишен живот на системата. При
тези условия са изчислени разходите за възвръщане на
инвестицията СI, които възлизат на 238 519 €.

при по-ниска мощност в условия, различни от
стандартните. Приема се наличие на заоблачавания и
по-висока температура върху PV клетките и мощността
се намалява на 187W (вече без „пик“). Това се взема
под внимание при определяне броя на PV модулите.
Единичната цена на модул е 205,55 EUR с ДДС.
Гаранция от фирмата – 2 години, а от производителя –
10 години. Избраните фотоволтаични модули са
изработени от поликристален силиций с обща
ефективност на модула 15,5%. Размерите на един PV
модул са L0,99m х Н1,66m с тегло 20 kg. Избрани са 24
броя PV модули, модел ND-RC255, които да работят в
паралел по две групи с 12 броя на група. Условието за
работа в паралел е фотоволтаичните модули да са от
един и същ тип и с еднакви технически характеристики,
което тук е спазено. Обща стойност за 24-те модули е
4933,2 EUR.
Избраните LED осветители на PHILIPS обаче имат
входно напрежение 22-240V при честота 50Hz, което
налага закупуване на синусоидални инвертори (или
един с голяма мощност), които да преобразуват
входната
постояннотокова
мощност
в
променливотокова на изходна със синусоидално
напрежение 230V/50Hz, което осигурява работата на
LED осветителите без използване на електрическата
мрежа.
Завишеният брой на PV модулите отчита, че
мощността отдавана от тях ще е по-ниска от 255Wp, но
достатъчна за работата на осветителните тела при понеблагоприятни радиационни и температурни условия.
Освен това се отчита и обстоятелството, че инверторите
нямат 100% ефективност, което води до допълнително
повишаване на броя на модулите, т.е. на разполагаемата
мощност. При избора на параметри на синусоидални
инвертори е необходимо да се отчита максималната
мощност, която модулите могат да отдават (при STC).
При две групи с 12 броя PV модули се получава
3000Wp на група. Втората група има същият брой и
същата мощност – 3000Wp. Като се вземат в предвид
размерите на всеки модул и монтирането им на покрива
на сградата с отчитане на необходимо отстояние един
от друг за да не се засенчват, необходимата площ за
монтирането им е 168m2, което е възможно в предвид
общата площ 400m2.
Избрани са 2 броя синусоидални инвертори на фирма
Victron Phoenix, модел C24V/3000VA, пълна синусоида.
Техническите им характеристики са [7]:
-максимална активна мощност: 3000W – при
околна температура от 25°С (ще се намират на
закрито);
-номинална активна мощност при 40°С –
1200W;
-изходна честота: 50Hz с отклонение 0,1%;
-ефективна
стойност
на
изходното
синусоидално напрежение: 230V с изменение ±2%;
-КПД на инвертора: 94%
-максимално входно напрежение на инвертора:
19V ÷ 33V (съгласно характеристиките на избраните
PVмодули, работещи в паралел – при точката с
максимална мощност UMPP=30,4V, иначе е по-ниско,

За алтернативен вариант е избран този със
световоди. Осветителната уредба може да бъде
изпълнена с 64 световода, като цената на един световод
и необходимите му аксесоари е 600 €, а
инсталационните разходи за всеки световод са
минимум 700 €. Продължителността на живота на тези
съоръжения е 25 години средно. Тогава разходите за
възвръщане на инвестицията СI за подобна система
възлизат на 832 000 €.
Осигуряването на осветеност от 1000lx с подобна
система целогодишно е невъзможно, затова е
необходимо да се предвиди допълнително изкуствено
осветление, което оскъпява системата.
Друг вариант е изпълнение на осветлението с оберлихт
на покривното пространство, но в този случай
инфрачервената компонента през топлите месеци от
годината е значителна, което води до натоварване на
климатичната инсталация. С цел избягване на
заслепяването е необходимо да се предвидят сложни
засенчващи устройства и съответни системи за
управление. Поради тези трудности такъв вариант не е
разгледан.
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III. ИЗВОДИ
[4]

Въпреки предимставата на дневното осветление
като естествен светлинен източник, използването на
световодни системи за осветление на безпрозоречни
търговски сгради е все още икономически неопревдано.
Изграждането на светодиодни уредби, захранвани от
фотоволтаици, обаче е добро решение, поради
използването на слънчевата радиация и високо
ефективни и икономични светлинни източници. За пореалистично сравнение на вариантите за осветление на
безпрозоречни търговски обекти е необходимо
провеждане на експериментални изследвания по
отношение на работата и необходимата поддръжка на
двата типа осветителни уредби, заложени в настоящия
доклад..
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1, January 2008.
J. Light-pipes for Daylight Penetration Indoors, X Zhang,
Proceedings ofRenewable Energyfor Housing Conference,
The UK Solar Energy Society, 20 October 2000, Perth
U.S. Department of Energy, DOE G 413.3-21, Cost
Estimating Guide, US Department of Energy, Washington
D.C., DOE G 413.3-21, May 9, 2011.
http://www.sharp.co.uk/
https://www.victronenergy.com/inverters
http://www.lighting.philips.com/
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Осветление на помещения в учебни заведения с енергия от
фотоволтаични станции
А. Пачаманов, Ст. Петров, К. Късев, Б. Бойчев, Д. Иванов
Технически университет – София, България
Резюме: Разглеждат се възможности за намаляване на разходите за осветление в сгради на образованието, чрез
фотоволтаични станции (ФВС), монтирани на покривите и фасадите. Изчислени са разходите за осветление по
видове помещения, отчитайки първоначалните капиталовложения и текущите разходи за целия експлоатационен
срок на съоръженията. Доказано е, че съхраняване на енергия в акумулаторни батерии през деня е неизгодно и че
строеж на ФВС е изгодно само при продаване на енергия на системата през деня и закупуване на енергия за
осветление през нощта.
Ключови думи: фотоволтаични станции за осветление на сгради
Abstract: Lighting of premises in schools from solar photovoltaic plants. Angel Pachamanov, Stoyan Petrov, Kiril Kasev,
Borislav Boychev, Dilyan Ivanov. The report examines options for reducing the cost of lighting in buildings of education, by
photovoltaic stations (PVS) installed on the roofs and facades of buildings. Calculated the cost of lighting types of rooms,
taking into account initial investment and running costs for the lifetime of the equipment. It has been proven categorically
that storing energy in batteries during the day unprofitable and that the construction of PVS only makes sense in selling
energy to the grid during the day and purchase of energy for lighting at night.
Keywords: photovoltaic stations for lighting of buildings

разрешителен режим. Прието е цената на изкупуване
на произведена от ФВЦ електроенергия да бъде
около 0,25 лв/kWh, като условието е клиентът да
купува енергия от доставчика на същата цена,
независимо през коя част на денонощието се нуждае
от нея (цена за достъп, разпределение и снабдяване с
електроенергия сега е около 0,20 лв/kWh през деня и
0,12 лв/kWh през нощта).

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Напоследък
автономното
захранване
на
изкуственото осветление в сгради на образованието е
много актуално и то се постига чрез монтаж на
фотоволтаични станции (ФВС) по покривите и
фасадите. В повечето случаи решенията са свързани
с използване на акумулаторни батерии за
съхраняване
на
натрупаната
през
деня
електроенергия и използването й в тъмните части на
деня за осветление. Такива решения не са
обосновани икономически и опорочават идеята за
икономическа целесъобразност от задоволяване на
собствените нужди от електроенергия чрез малки
фотоволтаични станции без разходи за пренос и
трансформация на енергията. За да бъде реално
оценена изгодата от такива инвестиции, стойността
на ФВС и преустройството на инсталациите в
сградите трябва да бъдат оценени на база разходите
за целия живот за осветлениеа типичните помещения
в учебните помещения. За по-реална представа за
резултатите разходите за експлоатацията на уредбите
се привеждат към годината на реконструкцията им.
Каква е нормативната база и каква предварителна
информация е необходима за извършване на
технико-икономически разчети за изгодата от
използване на малки ФВС за целите на изкуственото
осветление в тези сгради?
Според нормативната база на Р. България,
присъединяване на ФВС с мощност до 30 kWp може
да се извърши към страна НН на мрежата на
електроснабдителното предприятие без специален

Фиг.1. Монтаж на PV панели по покриви [2]

Това означава, че закупена енергия за осветление
през нощта, ще бъде на цена около 0,25 лв/kWh, т.е.
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двойно по-скъпа спрямо тази, която клиентът би
купил, ако не продаваше енергия от ФВС. Това
условие важи до количество енергия, равно на
продаденото. Тези особености трябва да бъдат
съобразявани при определяне на икономическата
целесъобразност от строеж на автономна ФВС.
В табл.1 са дадени изходни данни за построяване
на ФВС с PV панели от поликристален силиций.
Посоченият тип панел е подходящ за монтаж по
покривни конструкции и фасади (фиг.1). При панели
от този тип, 30 kWp инсталирана мощност се
получава от 60 панела с обща площ 225 m2. Тъй като
цената на панелите непрекъснато намалява, в
изследването се решава обратната задача - каква
трябва да бъде цената на 1 kWp мощност (доставка
на панели, монтаж на конструкция, инсталации,
табла и пускови работи), за да може инвестицията да
се изплати за половината от експлоатационния срок
(25/2) на панелите при зададените условия за
изкупуване на енергията. Приема се, че за
построяването на ФВС се ползва кредит със срок на
погасяване половината от експлоатационния срок
(12,5 години).

Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.8%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 24.0%
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system
(kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received
by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by
the modules of the given system (kWh/m2)

Таблица 2. Данни за района на гр.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#

Таблица 1. Изходна информация за построяване на ФВС
Гаранция на PV модули

25

години*

Експлоатационен срок на PV
модули
Цена на PV модул

100

години

0,4-0,6

EUR/W

Цена на инвертори

0,08-0,14

EUR/W

Цена на конструкция

0,08-0,2

EUR/W

Средна цена PV централа

0,8-1

EUR/W

Пикова мощност на панел тип…

0.505

kWp

Дължина на панела

2309

mm

Широчина на панела

1645

mm

Дебелина на панела

14

mm

Тегло на панела

103

kg

Цена на ФВС за един 1 kWp
мощност – доставка панели,
монтаж на конструкция и пускане
Експлоатационен срок на ФВС

1800

лв/kWp

25

години

Лихвен процент на кредит със
срок 25/2=12,5 г.
Използваемост на осветлението в
сградата
Светла част на денонощията

5

%

1500

часа/година

4500

часа/година

Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Yearly average
Total for year

Ed
56.00
75.40
109.00
115.00
120.00
128.00
137.00
136.00
115.00
99.10
71.60
52.00
101

Em
1740
2110
3370
3440
3730
3840
4260
4200
3450
3070
2150
1610
3080
37000

София

Hd
2.27
3.07
4.61
5.03
5.40
5.86
6.30
6.27
5.19
4.28
2.98
2.10
4.45

от

Hm
70.5
86.1
143
151
167
176
195
194
156
133
89.3
65.1
136
1630

2. СЪЩИНСКА ЧАСТ
2.1. Изчисляване на икономическите параметри за
построяване на ФВС
При зададените изходни условия от табл.1 цената
за 1 kWp ФВС се получава 2062 лв, т.е за 30 kWp
станция е необходима инвестиция от 61860 лв. През
първите 12.5 години с продажбата на произведената
енергия ще се изплаща кредита и ще се плащат
заплати на експлоатационния персонал. От ФВС ще
се печели едва през вторите 12.5 години – общо
84695 лв, или 6776 лв/година.
В случай, че ФВС се построи със средства от
оперативни програми, от нея се печели по 5421
лв/год.
още
през
първата
половина
на
експлоатационния срок, тъй общината ще изплаща 5
пъти по-малък кредит, поради условието проектът да
се съфинансира с 20% от общите средства. Тогава
вноската за шзплащане на кредита ще бъде 6774/5 =
1355 лв/год. при приходи от продажба на енергия
6776 лв/год.

Ако се използва базата данни от [1], за района на гр.
София с PV панели от поликристален силиций с
пикова мощност 30 kWp годишно се произвеждат
37000 kWh електроенергия (дневно от 52 kWh за
декември до 137 kWh за юли ( табл.2).
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 42°41'51" North, 23°19'18" East, Elevation: 558 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 30.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 9.0% (using
local ambient temperature)
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вижда, че за разходите за акумулаторен парк са над
два пъти повече, отколкото да се закупува директно
електроенергия от енергийната система. Това прави
излишна и инвестицията във ФВС, тъй като тя няма
как да компенсира тази разлика чрез продажба на
енергия към системата.

Таблица 3. Параметри на ФВС с мощност 30 kWp
Получена единична цена на PV
панели
Експлоатационен срок на ФВС
(Tur)
Инсталирана PV мощност

2062

лв/kWp

25

години

30

kWp

Произведена енергия за година

37000

kWh

Продадена енергия по 0.25 лв/kWh

9250

лв/год.

Инвестиция за ФВС чрез кредит К

61860

лв

5.00

%

Годишен лихвен процент на
кредита r%
Срок на връщане на кредита (Tur/2)

12.5

години

Годишна вноска за изплащане на
кредита СА=К/(1/r -1/(r*(1+r)^T)
Приход от продажба на енергия

6774

лв/год.

9250

лв/год.

Експл. разходи за ФВС, 4% от К
годишно
Чист приход от продажба на
енергия
Приходи за първите Tur/2
NPV = -K + Cb * (1/r -1/(r*(1+r)^T)=
Чисти постъпления на година до
Tur/2
Приходи от продажба на енергия
след изплащане на кредита (след
Tur/2 г.)
Приходи от енергия за периода след
Tur/2
Върнати на банката: СА*Тur/2

2474

лв/год.

6776

лв/год.

2.3. Обосновка за закупуване на енергия за
осветление от системата през нощта на цената,
на която се продава през деня
Очевидно е, че вариантът с използване на
акумулаторни батерии за съхраняване на енергия от
ФВС в учебните заведения не е удачен. Това е краен
вариант, приемлив само за обекти без връзка с
енергийната система. всяко учебно заведение има
връзка с енергийната система, при което най-удачно
е енергийната система да се ползва като
"акумулатор", още повече, че нормативната уредба
го разрешава до 30 kWp мощност на ФВС. Въпросът
е, каква част от помещенията на типична учебна
сграда може да бъде захранена от ФВС с мощност 30
kWp?
Ако се приеме, че на етаж сградата има по 4
коридора, 10 кабинета, 10 занимални и 10 учебни
зали, необходимата енергия за зимен ден е показана
в Таблица 4. Тази енергия е около 1000 пъти помалко, от произвежданата за цяла година енергия от
монтираната на покрива ФВС 30 kWp. При около 200
учебни дни в годината, това означава, че сграда на
пет етажа може да се задоволява от произведената
през деня и продадена на системата енергия от
собствена ФВС, като вечер се купува енергия на
същата цена.

12
1

лв
лв

6776

лв/год.

84695

лв

84678

лв

2.2. Изчисляване на нуждите от електроенергия
за осветление на типични помещения в сгради на
образованието

Таблица 4. Разходи за осветление за Т години на
помещения от различен тип

Разглежда се вариант на захранване на
осветителни уредби на различни помещения с и без
използване на акумулатори за съхраняване на
произведената през деня енергия. В случая не се
отчита цената на PV панелите, защото тя е еднаква за
двата варианта – на цената на осветлението влияят
само акумулаторите.
Таблица 4 съдържа изходни данни за проектиране
на осветителни уредби в типични помещения, за
които при зададена нормена стойност на
експлоатационната осветеност и площ [3] на
помещението се получава необходимата мощност на
осветителната уредба, съответно енергия при
зададените часове на работа на осветлението.
Необходимата мощност на PV панели за
производство на тази енергия се определя за месеца с
най-малко производство за годината - декември. По
произведената енергия е определен капацитет на
акумулаторна батерия, с типичния коефициент на
полезно действие при зареждане.
При зададена трайност и единична цена на
акумулаторна батерия за целия живат на уредбата са
изчислени разходите за поддържале на акумулаторен
парк и разходите за електрическа енергия, ако тя се
купува от системата. От получените резултати се

ПАРАМЕТЪР / ВИД
ПОМЕЩЕНИЯ
Нормена осветеност Енорм

Коридори

Кабинети

Занимални

Учебни Димензали
сия

100

200

300

500

lx

Обща площ S на
помещения от типа
Живот на уредбата Т

50

50

50

50

м2

15

15

15

15

години

Коефициент на използване
Ки_оу
Експлоатационен
коефициент MF
Св.поток Ф за 1 м2 за
Енорм
свeтлинен добив LED

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

208

417

625

1042

lm/m2

120

120

120

120

lm/W

Мощност Р_LED за 1 м2 за
Енорм
Енергия W_LED за един
час за площ S за Енорм
Средни часове работа на
ден
Енергия W_LED за площ S
за ден за Енорм
Добив за м.декeмври от 1
kWp PV панел
Среден годишен добив от 1
kWp PV панел
КПД акумулатор

1.74

3.47

5.21

8.68

W/m2

87

174

260

434

Wh

4

4

4

4

часа

347

694

1042

1736

Wh

1.61

1.61

1.61

1.61 kWh/ден

3.44

3.44

3.44

3.44 kWh/ден

0.75

0.75

0.75

0.75

Запасена енергия в
акумулатор през деня за м.
декември

1.21

1.21

1.21

1.21 kWh/ден
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Необходима мощност на
PV панелите
Пикова мощност на 1 м2
PV панел
Необходима площ панели
по помещения
Напрежение U на
акум.батерия
Необх.капацитет на
батерия с ... V
Цена на 1 Ah на
акум.батерия
Цена на акум.батерии по
помещения
Трайност на батерията

0.288

0.575

0.863

1.438

kWp

130

130

130

130

Wp/m2

2.21

4.42

6.64

11.06

m2

12

12

12

12

V

29

58

87

145

Ah

5.45

5.45

5.45

5.45

лв/Ah

158

316

473

789

лв

3

3

3

3

години

Годишни разходи за
акум.батерии
Разходи за акум.батерии за
живота на уредбата

53

105

158

263

лв/год.

789

1578

2367

Работни дни в година

260

260

260

3946 лв за Т
години
260
дни

Необходима енергия за
година
Единична цена
електроенергия
Годишни разходи за
енергия
Разходи за електроенергия
за живота на уредбата

90

181

271

451 kWh/год.

0.25

0.25

0.25

0.25 лв/kWh

23

45

68

339

677

1016

Разлика за Т години

451

901

1352

Средногодишно дневно пво от 1 kWp PV панели
Производство на енергия за
365 дни
Количество годишно
"Продадена" енергия
Цена на годишно
"Продадена" енергия
Цена на "продадена" за Т
години енергия

3.44

3.44

3.44

1693 лв за Т
години
2253 лв за Т
години
3.44 kWh/ден

361

722

1083

1805 kWh/год

271

542

812

1354 kWh/год

68

135

203

338

1015

2031

3046

789

1578

2367

-1015

-2031

-3046

Разходи за акум.батерии за
Т години
Разходи за Т години при
липса на акумулатори
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направените разчети показват, че при сегашните
цени на компонентите на фотоволтаични станции до
30 kWp и съществуващия режим за изкупуване на
електроенергия
от
възобновяеми
енергийни
източници в страната оползотворяването на
покривни и фасадни площи на обществени сгради за
изграждане на ФВС е добро решение за задоволяване
на собствените нужди от електроенергия без разходи
за пренос и трансформация на енергията.
Изплащането на такава ФВС
с цената на
продадената енергия на енергийната система е за
време под половината гаранционен срок на
използваните фотоволтаични панели
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5077 лв за Т
години
3946 лв за Т
години
-5077 лв за Т
години

Таблица 5. Необходима енергия за зимен ден
ПАРАМЕТЪР / ВИД ПОМЕЩЕНИЯ

Нормена осветеност Енорм, lx

Кори- Кабидори нети
100
200

Занимални
300

Обща площ S на помещения от тип,
m2
Средни часове работа на ден

50

50

50

4

4

4

Енергия W_LED за площ S за ден за
Енорм, kWh/зимен ден
Брой помещения на етаж

0,347

0,694

1,042

4

10

10

Енергия за осветление, kWh/зимен
ден
Общо за етажа, kWh/зимен ден

1,388

6,94

10,42
36,11
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Управление на LED осветители в тунелни осветителни уредби
Ангел Пачаманов, Иван Ангелов, Марин Димитров, Дилян Иванов
Технически университет - София
Резюме: Дневното адаптационно осветление в пътните тунели се изпълнява с 4 или 5 групи осветители, които при
промяна на външната адаптационна яркост осигуряват необходимата яркост на пътното платно. При димиране на
разрядни лампи светлинният добив (lm/W) на осветителите намалява и с оглед енергийна ефективност то се прилага за
осветители само от една линия. Поради облекчаване на режима на охлаждане на светлодиодите, димирането на уредби с
LED осветители е свързано с увеличаване на ефективността им. В доклада е описана система за едновременно димиране
LED осветители, при която разходите на електроенергия намаляват, а с равномерното износване на светлодиодните
модули се намаляват и разходите за поддръжка.
Ключови думи - димиране, тунелно осветление

Management of LED luminaries in tunnel lighting systems
Angel Pachamanov, Ivan Angelov, Marin Dimitrov, Dilyan Ivanov
Technical University of Sofia
Abstract: Daily adaptation lighting in road tunnels have 4 or 5 groups of luminaires. In case of external adaptation luminance
they provide the necessary brightness of the roadway. In dimmable systems with discharge lamps light output (lm/W) of luminaires
decreases. Therefore, in view energy efficiency is only one line is dim. In dimmable lighting systems with LED energy-efficiency
increases (lm/W), because of easing cooling of LEDs. The report describes a system for simultaneous dimming of 4 groups of
luminaires. In its use decreased electricity costs, but because both wear luminaires are reduced and maintenance costs.
Кeywords - dimming, tunnel lighting

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Дневното адаптационно осветление в пътните
тунели се изпълнява 4 или 5 групи осветители, които
при промяна на външната адаптационна яркост L20
осигуряват необходимата яркост на пътното платно Lth
(фиг.1). При класическо осветление с разрядни лампи
намаляването на интензивността на светене на
светлинните източници (димиране) е свързано с
намаляване на светлинния добив на лампите (lm/W),
поради което се предпочита степенно управление на
осветлението, като само една линия се димира.
Навлизането на светлодиодите в тунелните осветителни
уредби променя концепцията за управление на
адаптационното осветление в тунелните тръби. Спрямо
осветителите с разрядни лампи, димирането на LED
осветителни уредби има съществено предимство – с
намаляване на интензивността на светене тяхната
ефективност се подобрява. Това се дължи на
облекчения режим на охлаждане на светлодиодните
модули при увеличаване на дълбочината на димиране.
Очевидно е по-изгодно всички LED осветители да се
димират едновременно, тъй като освен по-малки
разходи на електроенергия, осветителите се износват
едновременно, а при едновременна смяна на
светлодиодните модули се намалят и разходите за
поддръжка.

Фиг.1. Зони на пътен тунел с две тръби [8]
2. УПРАВЛЯВАЩА СИСТЕМА
Разработената управляваща система е за пътен тунел
с две самостоятелни тунелни тръби (фиг.1).
Предназначена е за управление на LED-осветители по
технологията CLO (Constant Light Output) – при плавно
димиране от 100 % до 5% от номиналната мощност на
осветителя, стойността на излъчения светлинния поток
се поддържа съответстващ на адаптационната яркост
L20, спазвайки зададено съотношение R = Lth / L20
[1,2,3,4]. Тук Lth е яркостта на пътното платно във
входната зона на тунела, а максималната стойност на
© 2016 Lighting’2016, Sofia
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на енергия заради заложения при проектирането
експлоатационен фактор MF = 0,7 (LED модулите на
осветителите подлежат на подмяна, когато светлинният
им поток спадне на 70 % от началния - в началото
уредбата е преоразмерена). Чрез съобразяване на
текущото състояние на потока на осветителите и
текущата интензивност на трафика цената на втория
яркомер се изплаща със спестената енергия за по-малко
от едно тримесечие [7].

параметъра R се задава при проектирането на
тунелното осветление. Тя зависи от класа на пътя,
максималната интензивност на трафика и вида на
трафика (смесен или моторизиран). Чрез директно
измерване или чрез седмичен 168 часов график на
интензивността на трафика параметърът R се променя
от 0,04 до 0,06 - под 500 МПС/час: 0,04; между 500 и
1000 МПС/час: 0,5; над 1000 МПС/час: 0,06 [5,6,7].

Фиг.2. Модул на LED осветител с оптика ”Peanut”

Фиг.4. Блокова схема на система за управление на
тунелно осветление
На фиг.4 е показана блокова схема на системата за
управление на осветлението. Фотометричната част на
всеки вход (яркомер L20 и яркомер Lth) е свързана през
терминален блок към съответния базов контролер.
Последният може да бъде обединен с контролера за
димиране, осигуряващ управляващо напрежение 10-0,5
VDC или ШИМ 10 VDC за четирите групи осветители
от дневното адаптационно осветление. Централната
станция ЦС, компютърът РС и връзката му с GSM
модем позволяват работата на системата да се
наблюдава от произволен компютър, имащ достъп до
Интернет.

Фиг.3. Драйвери за захранване на модулни LED
осветители
Използваните осветители са изградени от
светлодиодни модули по 50W (фиг.2), като в
зависимост от мощността се използва един или два
драйвера за константен ток (фиг.3) - всеки драйвер
захранва 3 или 4 светлодиодни модула. Освен
захранване от съответната линия, той има извод към
линия за управление на потока на осветителите (0,1 mA
изходящ ток), осигуряваща напрежение 10 - 0.5 VDC,
ШИМ 10 VDC или подходящ импеданс в края на
линията (10 осветителя, включени към резистор 500
ома работят на 5% от потока си – 0,1*10*500=500 mV;
съответно при отворена верига или включен резистор
над 100 килоома – на 100% от потока си).
За осъществяване на CLO (Constant Light Output)
всяка тунелна тръба се комплектова с два яркомера –
един на 100 m пред портала - за измерване на
адаптационната яркост L20 на водача на МПС и един
на 30 m след портала - за измерване яркостта на
настилката Lth след входа на тунела (фиг.1). Първият е
с обхват 50-5000 cd/m2 (4-20 mA), а вторият – с 5-500
cd/m2 (4-20 mA). Осигурено е измерване на
температурата в яркомера, при което фотоелементът
може да не се термостабилизира, а определената
точност (3%) се постига с програмна температурна
корекция на фототока в базисния контролер. Чрез
следене на двете яркости се предотвратява преразходът

Базисният контролер осигурява:
4 аналогови входа 4-20 mA за яркомерите L20
и Lth;
4 входа 230 V за контрол на дежурни
напрежения по токови кръгове;
7 входа сух контакт от контакторите към
линиите;
7 изхода сух контакт за бобините на
междинните релета;
1 изход сух контакт за превключване на
дежурното осветление на 50 % през нощта (чрез
включване към линията за управление на подходящ
резистор);
4 входа „сух контакт“ за ръчно задаване на 16
степени за димиране на LED осветителите (фиг.5, I8-I9I10-I11), при което базовият контролер осигурява 4
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Към дънната платка на контролера са включени
захранващ блок, процесорен блок, платка аналогови
входове, платка релейни изходи и платка обратни
връзки от контакторите. На фиг.5 са показани връзките
на релейния блок с контакторите към токовите кръгови
на осветлението (К1–К4 – дневно адаптационно
осветление, К5-К6 – дежурно осветление за четирите
линии в двете тръби, като осветителите се захранват
през един, К7 – предпортално осветление, К8 –
превключване на режим 50% - дежурно и предпортално
осветление). На фиг.6 е показано изпълнението на
релейния блок (лява част) и визуализацията с LEDрейки (дясна част) на входящите токове от яркомерите
и нивото на димиране на групите осветители за дневно
и дежурно осветление.

изхода (О8-О9-О10-О11) с управляващи сигнали 10-0,5
VAC спрямо „земя“ за линиите за плавно управление на
осветителите;
възможен е вариант с 4 изхода “сух контакт” от
базовия контролер (фиг.5, О8-О9-О10-О11) да се
задават 16-те степени за димиране към външен
контролер за димиране - 4-те изхода с управляващи
сигнали 10-0,5 VAC за димиране на осветителите
излизат от външния контролер, като 4-те входа „сух
контакт“ за ръчно задаване на 16 степени за димиране
остават и тук (фиг.5, I8-I9-I10-I11).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработената система за управление на тунелно
осветление осигурява:
1) Намаляване разхода на енергия за осветление с
около 15% чрез текущ контрол на съотношението
между адаптационна яркост и яркост на пътното платно
в тунела (елиминира влиянието на експлоатационния
фактор MF, водещ до преразход на енергия спрямо
прилаганата технология CLO);
2) Плавно димиране на дневното осветление, с
което разходът на енергия се намалява с около 10% в
сравнение със степенното управление;
3) Едновременно димиране на всички осветители,
с което се осигурява работа на светлинните източници с
по-висок светлинен добив, равномерно износване и по
дълъг живот. С осигурения по-дълъг живот се
намаляват и експлоатационните разходи.

Фиг.5. Принципна схема на релеен блок за осигуряване
на ръчен и автоматичен режим – връзки между
контролера и табло с контактори

4. БЛАГОДАРНОСТ
Фиг.6. Принципна схема на релеен блок за осигуряване
на ръчен и автоматичен режим – връзки между
фотометрична система и табло с контактори

Разработката е в резултат на съвместна работа
между “Автомагистрали” ЕАД – София, ЕСОТ ЕООД –
София и НИС при Технически университет - София
(2016) по договор „Разработване на технически
решения, светлотехнически разчети и подготовка на
проекти в работна фаза на части ‘Осветление’ и
‘Управление на осветлението’ за пътни тунели
‘Витиня’ и ‘Ечемишка’ на АМ ‘Хемус’“. Извън
работата по договора е разработена експериментална
система за управление на осветлението, която остава в
лаборатория 'Автоматизация на транспорта’ за
обучение на студентите от Електротехнически факултет
по дисциплините «Осветителни уредби» и «Електронна
схемотехника в транспорта». Тя е продължение на
работата по договор № МУ-ФС-07/2008-2011
“Оптимизиране по разход на енергия на осветителни
уредби за улици и пътни тунели” на ЕСОТ ЕООД –
София и НИС при Технически университет - София с
Фонд “Научни изследвания”, Министерството на
образованието и науката.

Фиг.7. Вариант на екран „Управление на тунелно
осветление“ на компютъра за отдалечен контрол
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Демонстрационен учебен център за адаптивно
телеуправление на външно осветление
M. Вълчев, Б.Тошев, О.Кишкилов, А. Камберов, Н.Василев
Технически университет – София, България
Резюме: Адаптивното телеуправление е нова насока в развитието на съвременното улично осветление. В доклада е
описан демонстрационен учебен център, който се изгражда в ТУ-София за обучение на студенти от техническите вузове и
колежи за квалификация на експлоатационният персонал на уличното осветление на 267 общини в България.
Ключови думи: адаптивно телеуправление, улично осветление, демонстрационен учебен център
Abstract: Adaptive Telemanagement is a new direction in the development of modern street lighting. The report identifies the
demonstration training center which was built in Technical University in Sofia. It will be used to train students from technical
universities and colleges and training operational staff of the street lighting of 267 municipalities in Bulgaria.
Keywords: Adaptive Telemanagement, street lighting, demonstration training center

В началото на XXI век доминиращо се
утвърдиха две главни насоки в модернизацията на
съвременното външно осветление:
 динамично „навлизане” на светлодиодите в
уличното
и
художествено
архитектурното
осветление;
 широко популяризиране и внедряване на
новата система за
адаптивно телеуправление на
външното осветление, която е обект на настоящия
доклад.
Тази система
представлява нов етап в
развитието на външното осветление .Чрез интернет
базиран светлинен мениджмънт може да се
осъществи управлението и мониторинга на уличното
осветление и да се постигне : намаляване на
консумацията на електроенергия до 40-45 %;
адаптиране
на
осветлението
към
реалните
метеорологични условия и транспортния трафик;
контрол на действителния светлинен поток,
продължителността на работа и работното
напрежение на отделните лампи; своевременна
мониторингова
информация
за
вида
и
местоположението
на
повредения
елемент;
удължаване живота на лампи и
баласти и
прогнозиране края на техния живот; автоматизирано
измерване на консумираната енергия

Фиг. 1 Система за адаптивно телеуправление
на улично осветление
Във всеки осветител са разположени
светлинен източник, баласт или драйвер и лампов
контролер. Ламповият контролер може да се монтира
в основата на стълба или в осветителя. Управлението
и контрола на група осветители се извършва от
сегментния (групов) контролер монтиран в
районната касета за улично осветление. Там се
измерва и консумираната електроенергия.
В диспечерския център е разположен
централният сървър, в който постъпва информация
за метеорологичните условия, интензивността на
трафика в градската пътна мрежа, астрономическото
време и нивото на естественото осветление. Чрез
управляващ алгоритъм се формират командите за
включване,
изключване
и
регулиране
на
осветлението.
Информацията между централния сървър в
учебния център и сегментния контролер във
външното ел. табло се предава по Интранет-мрежата
на ТУ-София. Тя е достъпна за оторизирани
потребители от всяка точка на вътрешната мрежа

На фиг. 1 са показани елементите на такова
мрежово адаптивно управление на улично
осветление [1,2,3].
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или след осигуряване на съответните права за достъп
до сървъра и от всяка друга външна точка.
Комуникацията между сегментния контролер
и ламповите контролери в уличните осветители се
осъществява в съответствие със стандартите
ISO/IEC/EN 14908-1 и ISO/IEC/EN 14908-3. Връзката
е двупосочна и като среда за пренос се използва
еднофазна или трифазна захранваща мрежа.
В уличните осветители ламповите контролери
управляват драйверите на светлинните източници
(натриеви, или светлодиодни) със сигнал 0/1÷10V,
ШИМ или чрез формиране на обща комуникационна
шина с драйвера и използване на протоколите CAN,
DSI или DALI,както е в конкретния случай.
Независимо от избрания начин на управление на
драйверите, ламповите контролери изпращат към
сегментния контролер информация за състоянието на
осветителите,
продължителност
на
работа,
оперативно напрежение, консумирана мощност,
повреди и получават от него команди за включване,
изключване, регулиране на светлинния поток,
промяна на конфигурацията и т.н.
Очевидно тази система предлага сериозни
предимства, които гарантират ефективна
и
съвременна експлоатация на осветителните уредби
на
външното
осветление.
Съвременното
традиционно осветление се състои от две части –
осветителна уредба и електроснабдителна система
400/230 V. В новата система с адаптивно управление
се включва принципно нова трета част –
телеуправление
основаващо
се
на
широка
електронизация на елементите на външното
осветление с активното участие на информационни и
комуникационни технологии.
Това естествено изисква разширяване на
квалификацията на експлоатационния персонал, а
също така на проектанските екипи, строителномонтажните
организации
,
доставчици
на
съоръжения и апаратура, финансови и контролни
органи.
Разработеният демонстрационен учебен център
представлява опит да се предостави необходимата
технико-икономическа информация и да се създаде
материална база за практическо обучение за тази
нова насока в уличното осветление на студентите от
техническите вузове, на проектантите и особено на
техническия персонал, отговарящ за уличното
осветление към 267-те общини в България
На фиг. 2 нагледно са показани елементите на
реалната улична осветителна уредба включена в
демонстрационния учебен център за адаптивно
телеуправление на територията на Техническия
университет в София.

Фиг.2 Демонстрационен учебен център за
адаптивно телеуправление.
Това е съществуваща улична осветителна уредба
на улица Росарио с 19 осветители с натриеви лампи
150 W монтирани на стоманотръбни стълбове , като
5 от тях се заменят с нови светлодиодни осветители
140 W. Информацията между централния сървър в
учебния център и сегментния контролер в касетата за
улично осветление се предава по Интернет- мрежата
на ТУ-София. Комуникацията межд сегментния
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контролер и ламповите контролери в уличните
осветители се осъществява по електрозахранващия
кабел 230 V. В уличните осветители ламповите
контролери управляват натриевите лампи
и
светлодиодите по DALI протокол.
За осъществяване на новата система за адаптивно
телеуправление
активно
ни
съдействаха:
- фирмите Osram и Siteco, като ни предоставихa 5
светлодиодни осветители 140 W, които ще заменят
съществуващите 5 осветители в западната част на
улицата ; 19 лампови контролери с DALI interface;
сегментен контролер, който ще бъде монтиран в
наличната касета за уличното осветление в района.
фирмата „Улично осветление ЕАД”, която
експлоатира уличното осветление в района, е
основен
партньор
при
изпълнението
на
демонстрационния учебен център.Тя осъществява
демонтажа и монтажа на всички осветители,
реконструкцията на електроза -хранващата мрежа
400/230V и на касетата за уличното осветление, а
също предоставя необходимия компютър в Центъра
за адаптивно управление осветителната уредба в
Лабораторията по осветление в 3 ти блок на ТУ
София .
– фирмата „Уником микросистеми“ ООД
участва с консултации и конкретни указания при
реализацията на системата за телимениджмънт на
уличната осветителна уредба и в настройката на
централния сървър, ламповите контролери в
уличните осветители и цялостната обща съвместна
работа на всички елементи на адаптивната
управляваща система, а също и предостави нов
подходящ
електромер
за
контролиране
на
консумираната електроенергия ежедневно, месечно и
годишно;
– фирмата „Алфалайт“ ООД съдейства с
предоставяне на устройство и специализирана
компютърна програма (софтуер) за лабораторни
измервания и изследване на модернизираните
улични осветители с НЛВН и на новите улични
осветители със светлодиоди и с консултации с
немските партньори от фирмите Osram и Siteсo. –
оперативни консултации за настройа на системата
получавахме от
Центъра за информационни ресурси на ТУСофия
Адаптивното телеуправление може може да се
осъществи
като
статично,
хибридно
или
динамично. Първият етап
на реализираното
телеправление дава възможност за статично
управление. Времената за включване и изключване
на осветлението са определени в зависимост от
географското местоположение на населеното място

в интернет страницата на сектор „Слънце” на
Института по астрономия на БАН [6], а времената на
„превключване - димиране” на осветлението са
установени експертно въз основа на статистически
денонощни и годишни наблюдения на обекта [6]. На
фиг.3 димирането на уличното осветление е
илюстрирано с пе тстепенен времеви график [7 ].

Фиг.3. Времеви график за включване, изключване
и превключване на
осветлението
1. Включване на уличното осветление 30 мин.
след залез слънце;
2. След включване на У.О. в продължение на 2
часа максимална осветеност 100% - D1;
3. След 2 часа максимална осветеност 100% превключване на 60 %;
4.След 24,00 часа - превключване на 30%
осветеност до 2 часа преди изгрев слънце - D3;
5. В 2 часа преди изгрев слънце превключване на
60% осветеност до 1,5 часа преди изгрев слънце - D4;
6. От 1,5 часа преди изгрев слънце до 0,5 часа
преди изгрев слънце – 100% осветеност - D5;
7. Изключване на осветлението 0,5 часа преди
изгрев слънце [ 7 ].
Светлинният клас М за всеки времеви интервал се
избира последователно според указаните условия в
таблица 1 на стандарта БДСEN13201- 2015. Например
за времеви интервал D 1:
Скорост
Трафик- среден
Състав трафика
Разделяне с ленти
Пресичания
Паркиране
Окол. осветление
Визуално. водене

40 -70 км/ч
моторизиран
не
5/км.
да
средно
трудно/лесно

-1
0
0
1
1
1
0
0

М = 6 - ∑(-1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0) = 6 -2 = 4
за M4
Lср = 0,75 cd/m2 - oтчетено от
следващата таблица 2
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Таблица
2.
Нормени
стойности
на
светлотехническите показатели за светлотехнически
класове М1 ÷ М6 [4].
Яркост
настилка
Кл.

на

пътната

Суха

Вл.

Доп.
зсл.

Осв.
на
обкр.

Lср,
cd/m2

Uo

UI

Uo

TI, %

SR

M1

2,00

0,40

0,70

0,15

10

0,5

M2

1,50

0,40

0,70

0,15

10

0,5

M3

1,00

0,40

0,60

0,15

15

0,5

M4

0,75

0,40

0,60

0,15

15

0,5

M5

0,50

0,35

0,40

0,15

15

0,5

M6

0,30

0,35

0,40

0,15

20

0,5

Предвижда се допълнително и последователно да се
разшири обхвата на демонстрационния учебен
център като се включат възможности за:
- хибридно адаптивно телеуправление – например
отчитане на действителните естествени осветености,
при които се включва и изключва уличното
осветление
динамично
адаптивно
телеуправление
–
съобразяване на интензивността на транспортния
трафик, метеорологичните условия
(мъгла, силен
дъжд, сняг), стареене на осветителната уредба,
промяна
на отражателните характеристики на
пътната настилка. Изследване на обема и състава на
транспортния трафик ще се проведе съвместно с
фирмата „Комелсофт мултимедия“ ООД
с
подходящи
устройства
и
специализирана
компютърна програма
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LED Осветление и интегриране на ZigBee LMS
(системи за управление на осветлението) в обществени сгради
Владимир Шаламанов
Технически университет – София, България
Abstract: The paper examines opportunities to replace existing lighting with LED lighting in public buildings and
integrating ZigBee LMS to reduce costs and improve the functionality of the lighting in public buildings. It is proposed that
the calculation of energy costs in existing lighting system and compared with the costs after installation of the new one, taking
into account initial investment, new investment and is calculated payback time for the new installation by saving on
electricity consumption.
Keywords: LED lightings, LMS, ZigBee
Резюме: Разглеждат се възможности на замяна на съществуващи осветителни тела със светодиодни LED
осветителни тела в обществени сгради и интегриране на ZigBee LMS за намаляване на разходите и подобряване на
функционалността на осветлението в обществени сгради. Предложено е изчисление на разходите за електроенергия
при съществуваща осветителна система и е сравнена с разходите след монтажa на новата, като са отчетени
първоначалните капиталовложения, новите капиталовложения и е изчислено времето за откупуване на новата
инсталация чрез спестяване от консумираната електроенергия.
Ключови думи: LED осветление, ZigBee, LMS

управление като Bluetooth и ZigBee. Този тип
системи се характеризират с възможности да
предоставят безжичен трансфер на данни.
По-новият стандарт е ZigBee. Като найсъществената разлика между него и Bluetooth e, че
той покрива по-големи разстояния на предаване и се
характеризира с ниска консумация на енергия. Това
го прави подходящ за лесното му прилагане в уреди
за бита. Протоколният стек ZigBee има възможност
да поддържа пълносвързана (mesh) мрежова
топология, при която обмяната на данни между
устройствата е бърза и позволява динамично
„маршрутизиране” на връзките между отделните
устройства, чрез междинни маршрутизиращи възли.
Изискава се само един координатор на мрежата, като
връзките
между
отделните
устроиства
се
осъществяват изключително бързо – под 30 msec. От
своя страна самият стандарт има малка енергийнина
консумация и една протоколна група заема памет до
32 KB.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
В последните години е на лице изключително
бързо развитие на светлодиодната (LED) осветителна
техника. Темпът на подобряване на ефективността
(КПД) на светлинните LED източници, било те
„ретрофитни” лампи за домашно приложение или
светлодиодни модули внедрявани в офисни и
индустриални осветителни тела, е изключително
бърз. Към момента на пазара във високите класове
светлинни източници се реализират масово продукти
с ефективност над 100-120lm/W. При високите
класове прожекторни и улични осветителни тела
ефективността достига над 140-150lm/W. Очаква се в
близко бъдеще тази ефективност да достигне над
200lm/W.
Фирмите производители предлагат постоянно
подобрение на техническите и светлинни параметри
на своята продукция. Това понякога е дори по-бързо
от реалните възможности за реализация на
произведените нови модели. Тяхната замяна с нови и
по-ефективни класове става до два, три пъти
годишно.
От друга страна масово в световен мащаб
компаниите работят по реализациите на нови
продукти и системи за управление на осветлението.
Наред с познатите до сега системи, които ползват
кабелни линии за връзка между контролерите за
управление и захранващите пусково-регулиращи
устройства за светлоизточниците вградени в
осветителните тела, се появиха и системи,
използващи стандарти за безжичен контрол и

Фиг. 1. Принципна схема на ZigBee комуникационна група
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Голямо предимство на безжичните мрежи за
управление на осветлението е липсатата на много от
допълнителните кабелни линии, които биха били
нужни при стандартните кабелни системи за връзка
между управляващия контролер, периферните
устройства, задававащи управлението (датчици за
движение и осветеност, бутони за ръчно управление,
компютри, таблети и мобилни телефони) и
управляемите
устройства
(пуско-регулиращите
устройства в осветителните тела).
Всички тези нововъведения са предпоставка за
все по-наложителната замяна на конвенционалните
осветителни тела с нови, използващи LED светлинни
източници, както и интегрирането на системи за
управление на осветлението с цел реализиране на
икономия при консумацията на електроенергия от
осветителните тела в обществените сгради и
ергономичност
и
постигане
на
по-голяма
функционалност при употребата системите за
изкуствено осветление в обществени сгради.
Цел на проекта: Замяна на съществуващото
осветление в зала за многофункционална употреба
(конференции, презентации, тържества и др.) със
светодиодно LED осветление и интегриране на
ZigBee система за управление на осветлението. При
замяната на осветлението да не се променя броя на
съществуващите осветителни тела на тавана и да се
добавят допълнително декоративни аплици по
стените. Да се реализира икономия от консумация на
електрическа енергия спрямо съществуващата
осветителна уредба. Системата за управление на
осветлението трябва да има възможност да
управлява и регулира нивото на осветеност
(включване/изключване
и
димиране)
на
осветителните тела по групи, да има възможност за
реализиране на зададени светлинни сценарии.
Групите на осветителните тела и зададените
сценарии да могат да бъдат управлявани от
електрически „пуш” бутони, монтирани на стените,
от преносим компютър – тип таблет и от мобилен
телефон.

липсват огледалните отражатели. Дифузорите
(матирани стъкла) са силно замърсени.
Управлението на осветителните тела се извършва на
6 отделни групи от командно табло с включватели
тип промишлен включвател (бутонна кнопка)
пуск/стоп.
Измерената осветеност на пода на залата е средно в
рамките на 140 lx, като на места тя е по-ниска от
100lx. Поради това се създава усещане за сумрак
дори максимален брой вкючени осветителни тела.
Всичко това води до изключително ниско качество
на
реализираното
изкуствено
осветление,
непостигане на стандартните норми на осветление за
помещения от такъв тип 200-300lx, както и до много
ниско ниво на функционалност на осветителната
уредба.
Таблица 1. Изходна информация по максимални
параметри
Размери на залата дължина 27.5м /
широчина 16м / височина 4м
Съществуващи осветителни тела
тип ''луна'' за вграден монтаж в
окачен таван 2x26W
Вид на светлинния източник –
компактна луминесцентна лампа
26W/840
Вид на захранващото устройство –
конвенционални дросели 26бW,
некомпенсирани 0.315А,  -0.48
Мощност на осветително тяло
според светлинния източник
Реално измерена мощност на
осветителнo тяло P(W)=U(230V)
x I(0.6A)
Реална консумирана мощност на
осветителните тела в залата
Възможност за димиране
Начин на управление
Измерена средна осветеност при
100% включено осветление

440

m2

66

броя

26

W

26

W

52

W

138

W

9108

W

не
пуск/стоп

групово

140

lx

2. СЪЩИНСКА ЧАСТ
2.1. Изходни параметри на съществуващата
осветителна уредба на многофункционална зала
”Рубин”
Описание на състоянието на съществуващата
осветителната уредба:
Осветителните тела в залата са тип „луна 2x26W” за
вграден монтаж в окачен таван, окомплектовани с
конвенционална некомпенсирана пуско-регулираща
апаратура, дифузор от матирано стъкло, отражател
от огледален рефлектор от изтеглена алуминиева
ламарина и два броя компактни луминесцентни
лампи 26W/840.
Голяма част от осветителните тела работят само с
една от лампите си с цел икономия на
електроенергия. На част от осветителните тела

Фиг. 2. Ситуация при 100% включени осветителни тела
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2.2. Получени светлинни резултати след
замяната на осветилните тела за
многофункционална зала ”Рубин”

Фиг. 3. Съществуващо осветотелно тяло

2.2. Светлотехнически изчисления със
светлодиодни LED осветителни тела за
многофункционална зала ”Рубин”

Представените в табл. 2 данни са след монтажа на
новите осветителни тела, тип „луна 1xLED32W”,
декоративни аплици 2xLED6W и инсталиране на
ZigBee LMS система OSRAM LIGHTIFY Pro.

Светлотехническите изчисления се извършват на
основата на предложено и одобрено от инвеститора
осветително тяло – тип „луна 1xLED 32W”,
използващо като светлинен източник светлодиоден
модул OSRAM Preva LED COIN 111 G2 3600 lm 830
32.1W, пуско-регулираща апаратура OSRAM OTi
DALI 25W/1A.

Таблица 2. Данни за новата изградена система

Фиг. 4. Ново осветотелно тяло

Размери на залата дължина 27.5м /
широчина 16м / височина 4м

440

m2

Инсталирани осветителни тела,
тип ''луна'' за вграден монтаж в
окачен таван 1xLED32W

72

брой

Вид на светлинния източник –
LED модул 32.1W/830

32

W

Вид на захранващото устройство –
Електронна пуско-регулища
апаратура max 35W, 0.18А,  0.95

35

W

Мощност на осветително тяло
според светлинния източник

32.1

W

Реално измерена мощност на
осветителнo тяло P(W)=U(230V)
x I(0.15A)

34.5

W

Инсталирани осветителни тела,
тип ''аплик'' за монтаж на стена
2xLED6W 2x 470lm 2700K

30

брой

Вид на светлинния източник –
LED лампа 6W/827 Е14, 2 броя в
аплик

6

W

Мощност на осветително тяло
според светлинния източник

12

W

3204

W

да

DALI

Реална консумирана мощност на
осветителните тела в залата
Възможност за димиране
Начин на управление
Фиг. 5. Резултати от светлотехническите изчисления

ZigBee/DALI групово

Измерена средна осветеност при
100% включено осветление

527

lx
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Фиг. 7. Ситуация при 100% включени осветителни тела
при 100% осветеност (графична)

Фиг. 6. Точки на контролни измервания (в червено)

Контролните измерванията са направени с
луксметър VOLTCRAFT, модел MS-1300.
В табл. 3 са отразени измерванията, извършени в
посочените на фиг. 6 контролни точки.
Таблица 3. Измерени осветености при четири светлинни
ситуации
Осветеност Таван / Таван Таван Таван Стени Макс.
в lx
аплици 100% 50%
10% 100% таван
Група 1

474

434

31

11

40

766

Група 2

544

497

30

12

47

757

Група 3

578

557

24

14

21

746

Група 4

515

491

21

11

24

744

Група 5

546

530

25

13

16

759

Група 6

525

513

22

15

12

751

Група 7

613

597

20

14

16

752

Група 8

557

541

23

15

16

747

Група 9

601

581

21

13

20

756

Група 10

591

575

23

15

16

754

Група 11

563

530

21

13

33

724

Група 12

509

483

24

14

26

717

СРЕДНА

551

527

24

13

24

748

Фиг. 8. Ситуация при 100% включени осветителни тела
тип ''луна'' при 50% осветеност (графична)

Фиг. 9. Ситуация при 100% включени осветителни тела
тип ''луна'' при 10% осветеност(графична).

Четирите
броя
светлинни
ситуации
са
реализирани като сценарии по задание на
инвеститора с цел максимална функционалност при
използване на изкуственото осветление в залата.
Това са най-често употребяваните светлинни
сценарии при различничните конфигурации за
употреба на залата.
Под графична осветеност се има в предвид
процентната осветеност, зададена от дисплея на
таблета, която при димиране не съответства на
процентното ниво на реалната осветеност, получена
от осветителните тела. За сравнение са приложени
резултати за съотношенията на нивото на димиране
на осветлението в % към реално измерената
осветеност в %.

Фиг. 10. Ситуация при 100% включени аплици при 100%
мощност (графична)
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Таблица 4. Съотношение на осветености
Графична осветеност дисплей

100% 89% 64% 50% 10%

Реална осветеност Група 1

100% 50% 10% 7%

2.5%

Реална осветеност Група 2

100% 50% 10% 6%

2.4%

Реална осветеност Група 3

100% 50% 10% 4%

2.5%

Реална осветеност Група 4

100% 50% 10% 4%

2.2%

Реална осветеност Група 5

100% 50% 10% 5%

2.5%

Реална осветеност Група 6

100% 50% 10% 4%

2.9%

Реална осветеност Група 7

100% 50% 10% 3%

2.3%

Реална осветеност Група 8

100% 50% 10% 4%

2.7%

Реална осветеност Група 9

100% 50% 10% 4%

2.2%

Реална осветеност Група 10 100% 50% 10% 4%

2.6%

Реална осветеност Група 11 100% 50% 10% 4%

2.4%

Реална осветеност Група 12 100% 50% 10% 5%

2.8%

Средна Реална осветеност
– Общо за всички група

Сценарий 4: 10% графична осветеност на групи
от 3 до 12. 5% графична осветеност на групи 1 и 2.
Група 13 – изключена.
Сценарий 5: Включване, изключване до 100%
осветеност на осветителните тела на тавана – групи
от 1 до 12.
Сценарий 6: Включване, изключване до 100%
осветеност на осветителните тела на тавана – група
13.
Начини на управление на осветителната система:
създадени са три възможни начин на управление на
системата – чрез ръчни бутони, монтирани на
стените на залата, чрез преносим таблет и чрез
мобилен телефон (фиг. 11).

100% 50% 10% 4.2% 2.5%

2.3.Получени резултати от интегриране на
ZigBee/ DALI система за управление на
осветлението
Използвани са следните компоненти за
изграждане на системата за управление на
осветлението:
Контролер LIGTIFY Pro Gataway – 1 бр.
DALI адресатор LIGHIFY Pro DSE – 13 бр.
Адресатор за бутони LIGHIFY Pro PBS – 3 бр.
Димер HTI DALI 315 – 2 бр.
Таблет Samsung SM-T560 GALAXY

Фиг. 11. Управление чрез преносим таблет и мобилен
телефон

Впредвид големината на залата и спецификата на
монтажа, окачения таван от гипс картон чрез
множество метални профили, интерес представляват
изградените безжични връзки между ZigBee
управляващия контролер, груповите адресатори и
адресаторите на бутони. Контролерът заедно с
адресатора на Група 13 са монтирани в складовото
помещение (store). Груповите адресатори са
монтирани в окачения таван при всяка отделна
група, а адресаторите на бутони зад бутоните на
стените.
На фиг. 12 са показани реално осъществените
връзки между отделните устройства, като по този
начин е изградена mesh мрежата.

Целта на системата за управление на осветленито
е в залата да бъдат създадени следните групи
осветителни тела, които да имат общ адрес и
възможност за управление:
Групи от 1 до 12 включват конфигурациите на
осветителните тела тип ''луна 1xLED32'', мотирани в
декоративните пана (правоъгълници) на окачения
таван.
Група 13 включва всички декоративни аплици,
монтирани на стените.
Осветителните тела във всяка една група могат да
бъдат включвани, изключвани и димирани
едновремено.
Зададени са следните сценарии за управление на
групите осветителни тела от бутони на стената и
таблет:
Сценарий 1: включване, изключване до 100%
осветеност и димиране на всички осветителни тела
едновременно – групи от 1 до 13.
Сценарий 2: 50% графична осветеност и
димиране на всички осветителни тела.
Сценарий 3: 10% графична осветеност на групи
от 1 до 10. 5% графична осветеност на групи 11 и 12.
Група 13 – изключена.

Фиг. 12. Реализирани връзки между устройствата от 1 до
6, 13 и контролер 14
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значително подобряване на работния климат, психофизиологичното състояние на човека, както и до
увеличаване на ергономията от изкуственото
есветление.
Таблица 6. Сравнителен анализ

На фиг. 13 е показана и статистика за качеството
на изградените връзки в % на най-отдалечения
адресатор 12 от контролера. Разстоянието между тях
е около 30 m. Процентното изражение на
осъществените връзки е показано в табл. 5.
Таблица 5. Качество на изградените връзки на
Адресатор на Група 12 - DSE12
Изградени
Адресат.Адресат.Адресат. Адресат.
връзки с
устройства Контролер бутони Група бутони Група
PBC15 1DSE01 PBC14 8DSE08
от
системата
98%

99%

99%

100%

Стара

Нова

Мощност при работа на 100%
мощност на осветителните
тела

9.1 kW

3.2 kW

26572 kWч.

9344 kWч

Икономия на електроенергия в
%

0

65%

Изразходвана средства за
закупуване на електроенергия
при средно 0.15лв за kWч

3985,80 лв.

1401,60
лв.

Средна измерена осветеност

138 lx

527 lx

Цветна температура

4000 K

3000 K

Възможност за управление

0

100 %

Функционалност на системата

не

да

Възможност за промяна на
зададените светлинни
сценарий

не

да

Възможност за динамично
управление на осветлението

не

да

Възможност за реализиране на
икономия на електроенергия
чрез димиране на
осветлението

не

да

Годишна консумирана
електроенергия kW/ч , при 8
раб.часа на ден, 365 дни
годишно

Фиг. 13. Реализирани връзки между устройствата от 7 до
12, 13 и контролер 14

Качество
на връзката
в%

Осветителна система

100%

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направените измервания и сравнения на
консумираната електроенергия, ниво на осветеност,
функционалност на системата и други са обобщени в
табл. 6.
От всички посочени в таблицата параметри
можем да направим заключение, че интегрирането на
системи за управление на осветлението в
комбинация с качествени светлодиодни LED
осветителни тела води до голяма икономия на
консумирана електроенергия. Инвестицията за
инсталиране на нова осветителна система и
осветителни тела може да бъде възвърната
сравнително бързо от спестените месечни разходи за
закупуване на електрическа енергия. Наред с всичко
това доставката на осветление с качествени
параметри,
отговарящи
на
конкретната
необходимост за различните помещения и
възможността за управлението му, водят до
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