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Резюме 

Настоящата дипломна работа разглежда прилагането на пасивни стратегии за 

климатизирането на съществуващи сгради. Целта е да се  подберат и изпитат 

нискотехнологични решения, които да намалят негативното въздействие върху околната 

среда. Така ще се гарантира не само функционалността на сградата, но ще се осигури и 

експлоатационен комфорт.  Обектът, разглеждан в това изследване, е съществуваща сграда в 
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Пловдив. Тя е построена през 60-те години на ХХ век и е типичен пример за модернистичната 

архитектура от тази епоха в българската история. В продължение на десетилетия сградата 

успешно изпълнява предназначението си на кино до момента, в който остарява морално 

поради променящите се обществени изисквания и конюнктура. Без да е изчерпала 

материалния си капацитет, тя бива преждевременно изоставена. Това ускорява упадъка ѝ. 

Тази тема е подробно разгледана в предходната писмена разработка на предпроектното 

проучване. Настоящата работа се основава на този анализ и оценка на съществуващата 

материална част. Разгледана е също и моралната и утилитарна страна на „Случая кино 

„Космос“. Първоначалната функция на обществената сграда е излишна и неподходяща за 

нуждите на съвременното общество, затова сградата е удостоена с ново предназначение. Тя 

може да бъде реинтегрирана в обществения живот на Пловдив като „Културен Космос“ – 

многофункционална и гъвкава платформа, посветена на изкуствата, занаятите и алтернативната 

сцена. Визията и инициативата са разработени от членовете на сдружението с нестопанска цел 

„Колектив Кино Космос“. Тяхната функционална концепция ще бъде възприета за целите на тази 

работа.  

Съществува широка гама от дигитален инструментариум и подходи  за симулация и оценка на 

различните технически възможности за климатизиране на виртуален модел на сграда. 

Настоящата разработка ще разгледа този процес, като използва средствата за управление и 

визуализиране на данни, осигурени от компонентите в приставките за Rhinoceros: Grasshopper, 

Ladybug и Honeybee. Въз основа на направените изводи ще бъдат предложени, оценени, 

оптимизирани и сравнени различни устойчиви и енергийно ефективни решения. Отличителна 

характеристика на посочените инструменти е, че те са най-ефективни и продуктивни, когато се 

прилагат в ранните етапи на проектиране. Изчислените резултати не претендират за голяма 

прецизност и точност в сравнение с действителността. В ранните етапи на концептуалното 

проектиране обаче не е необходима голяма точност, а приблизителни, но все пак надеждни 

стойности. Това ще позволи на все още неопределената и дифузна концепция да намери 

рационална и обоснована посока, за да се развие във функционален дизайн. 

Разработката ще се фокусира именно върху този етап от процеса на вземане на решения. Целта 

е да се проучат и изчерпят параметричните и аналитични възможности, които Grasshopper, 

Honeybee и Ladybug дават за запазването, реконструкцията и енергийното оптимизиране на 

съществуващото архитектурно наследство. 

1. Увод 

Първата важна точка от работата е обхващането и анализът на метеорологичните данни. Този 

първоначален етап ще ни позволи да добием представа за уникалните климатични условия на 

околната среда, в която се намира сградата. Усвояването на тази съществена информация ще 

позволи овладяването на природните сили и впрягането им в съответствие с нуждите на 

обитателите.  
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Както казва Крис Маки, един от главните разработчици и преподаватели за Ladybug и Honeybee, 

първо е необходимо да се изчерпят всички възможности на Ladybug, преди да се премине към  

потенциала за симулиране на енергиен модел на Honeybee (Chris Mackey, Performance 

Workshops, 2016). Ярката палитра от компоненти на тази приставка генерира и визуализира 

всички съществени метеорологични данни.  Това включва съответните климатични параметри 

(почасови стойности на температурата на въздуха, относителна влажност, средна радиационна 

температура и т.н.), всички компоненти на вятъра (скорост, посока, количество, честота и 

профил), диаграма на хода на слънцето и много други. Предоставените методи за симулация 

генерират  също така изходните данни, необходими за оценката и оптимизирането на 

потенциалните методи  за усвояване на слънчева енергия. Неограничените начини за 

комбиниране, коригиране и оценка на тези данни осигуряват широка основа за заключения. 

Това поражда поток от идеи и предположения, взаимозаменяемостта на които може да бъде 

изследвана допълнително.  

Honeybee е приставка, оборудвана с инструменти за изчисление на мулти-зонален енергиен 

модел, енергийна симулация и енергиен баланс на сградата. Въз основа на енергийните 

симулации ние сме в състояние да изпробваме различни сценарии за ефективността на 

сградата или на конкретно помещение в нея. Редица методи за вентилация, материали, системи 

и стратегии за климатизиране могат да бъдат разгледани и сравнени един с друг, за да се 

открие оптималното решение. Honeybee предоставя и възможности за симулация и анализ на 

дневната светлина   така осветлението се обезпечава в по-голяма степен от естествени 

източници и се редуцира консумацията на електроенергия за изкуствено осветление. 

Тази разработка е процес, който в някои отношения прилича на пътуване. Поемаме по път с 

определена мисия и дестинация, но конкретният маршрут и подход ще изкристализират в 

движение.  Процесът ще има експериментален характер – някои от резултатите може да не 

отговарят на очакванията, други може да ги надхвърлят. Дали резултатите ще ни изненадат или 

разочароват, не е толкова важно. Някои важни прозрения в параметричния работен процес и 

общите заключения ще бъдат плодовете от настоящия филм. 

2. Стратегия за опазване и реинтеграция 

За целите на тази разработка ще възприемем концепцията за функционална реинтеграция, 

създадена от дизайнерите и архитектите от „Колектив Кино Космос“. Визията на екипа е 

сградата да се превърне в самостоятелен, многофункционален „Културен Космос“ (културно 

пространство). Предназначението му ще бъде да задоволи културните потребности на 

обществото, като осигури достъпна платформа за нововъзникващо изкуство – алтернатива на 

преобладаващата халтура и мейнстрийм. Идеята е да се запази автентичната атмосфера и 

историческата стойност на сградата, нейните пространства, зали и фоайета, и те да бъдат 

реинтегрирани като достъпно публично пространство за изкуство, работа, образование и 

развлечения. Първоначално съществуващото архитектурно оформление на сградата е доста 

добре обмислено. То предразполага реализирането на разнообразни пространства с различни 
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размери и предназначение. Те оформят една добре функционираща система, което означава, че 

в това отношение големи промени не са необходими. Ориентацията спрямо посоките на света 

също е оптимална. Сградата е съобразена с градската среда, доколкото обстоятелствата 

позволяват това.  

2.1. Пространствена конфигурация съобразно новото функционално 

оформление 

 

 

Pic. 001: Cosmos Hall - the multi-purpose cinema hall [Cosmos Cinema Collective, 2016] 



6 

Основните пространства и функции, които новият културен център ще приюти, са 

многофункционална зала („Зала Космос“), помещения за обществени работилници („Творчески 

Космос“), библиотечен клуб за специализирана литература („Книжен Космос“),помещение за 

споделени работни пространства и студия. 

 („Споделен Космос“), кафене, детски кът и магазин за сувенири.  

Освен тези зали и помещения, сградата на киното включва и система от фоайета и коридори. Те 

също ще бъдат използвани като нетрадиционни пространства за неограничен брой дейности 

като изложби, лекции, работилници, конференции, обучения, курсове, семинари, тържества, 

коктейли и други публични събития.  

2.1.1. „Зала Космос“ – многофункционална зала 

Огромната кино зала предопределя основната функция на сградата (фиг. 001). За да се осигури 

гъвкавост и адаптивност за различни събития и представления за различни аудитории, 

седалките ще могат да се демонтират и броят им ще варира между 300 и 900 места. 

Сцената също ще може да бъде адаптирана в съответствие с изискванията и спецификата на 

конкретните събития. Конструкцията ѝ ще позволи промяната на размера от 14 до 17 м. Това ще 

разшири гамата от дейности, като спектакли, концерти, театрални и танцови представления, 

художествени инсталации, изложби, филмови прожекции, фестивали и др.  

2.1.2. „Творчески Космос“ – пространства за работилници 

Акцентът във функционалната програма на новия културен център е да се осигурят възможности 

за развитие на различни занаяти, изкуства и ръчна продукция. Ето защо просторните 

помещения на подземния етаж са предназначени да станат публично достъпни работилници за 

изкуства и занаяти (керамика, дърводелство, дърворезба, скулптура, текстилни занаяти, 

бижутерия, изобразително изкуство, дизайн, архитектура и др. (фиг. 002). 

 

Pic. 002: Creative Cosmos -   public workshops [Cosmos Cinema Collective,  2016] 
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2.1.3. „Споделен Космос“ – споделено работно пространство 

Голяма част от фоайето на горния етаж ще бъде отделено и отдадено под наем като споделено 

отворено пространство за работа на над 20 професионалисти от целия широк спектър от 

творчески области: от дигитално изкуство до графичен и уеб дизайн, IT услуги, стартиращи 

компании, предприемачи, архитекти, фотографи, проект-мениджъри и др. Ще бъде осигурено 

място за индивидуална работа, както и за интердисциплинарен обмен и нетуоркинг (фиг. 003). 

 

Pic. 003: Shared Cosmos - a co-working space [Cosmos Cinema Collective,   2016] 

Pic. 004: Cosmos Library - a book store [Cosmos Cinema Collective,  2016] 

 

2.1.4. „Библиотека Космос“ – клуб за специализирана литература 

Централната зона на фоайето ще се превърне в книжарница, посветена главно на изкуствата 

(фотография, архитектура, кино, театър, скулптура, живопис, класически и съвременни изкуства 

и т.н.). Тази книжарница-клуб ще осигури пространство за личен професионален растеж и 

комуникация (фиг. 004). 
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2.1.5. Кафе „Космос“ 

Разбира се културният център ще включва и кът за хранене. Той ще заеме задната част на 

фоайето на приземния етаж, където ще се предлагат здравословни храни и напитки (фиг. 005). 

2.1.6. Детски кът 

Услугите на културния център ще станат още по-достъпни чрез осигуряването на център за 

грижа за бебета и деца. Това ще предостави свободно време на младите родители, за да могат 

те да се насладят на културната програма, да отхвърлят служебни ангажименти в „Споделен 

Космос“ или да посетят книжарницата. Детският кът ще се намира в задната част на фоайето на 

приземния етаж (фиг. 006). 

Останалата част от помещенията в сградата вече имат оптимална конфигурация и ориентация. 

Складовете, помещенията за техническо оборудване в подземието, прожекционната на 

таванския етаж, тоалетните и административните офиси на горния етаж, се нуждаят единствено 

от стандартно обновяване.  

 

 

Pic. 005: Cafe Cosmos [Cosmos Cinema Collective,  2016] 

Pic. 006: Children`s corner [Cosmos Cinema Collective,  2016] 
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3. Генериране и визуализация на данни за климата 

Една от първите важни стъпки за овладяване на природните сили в полза на пасивната 

климатизация на всяка сграда е да се анализират уникалните местни метеорологични условия. 

Единствено вземайки предвид основните климатични фактори, можем да се приспособим към 

тях. 

Приставката за Rhinoceros и Grasshopper – Ladybug дава достъп до метеорологичните данни в 

почти всяка точка по света. Ще разгледаме основните климатични фактори и на тяхна основа ще 

можем да вземем някои важни решения за дизайна. 

3.1. Измерване на температурата на въздуха  

Климатичните данни ни дават информация за температурата на въздуха по часове за цялата 

година. От тези стойности можем да изчислим средната температура на въздуха за цялата 

година. В Пловдив е тя 12,7 °С. Това число не дава достатъчна представа за климата на града 

през цялата година. 

За тази цел Ladybug разполага с инструмент, който визуализира поредицата от температурни 

стойности по начин, който дава обща представа за климата. Това е цветна графика, която 

представя температурата във всеки един час от годината. Можем да настроим тази 

визуализация в съответствие с целите ни. Задачата ни е да разберем кои са подходящите часове 

от годината, които могат да бъдат използвани за естествена вентилация на сградата като 

средство за пасивно климатизиране.  

За тази цел ще генерираме персонализирана графика, която показва подходящите периоди на 

годината, единствено въз основа на температурата на въздуха като определящ фактор (фиг. 

007). Часовете на годината са разделени на три групи, оцветени в съответните цветове. Те 

визуализират трите фази на комфорт: комфортни, горещи и студени часове, отбелязани със 

съответния цвят: син за прекалено студено, зелен за комфортно и червен за прекалено горещо. 

Горната и долната граница на комфорта са зададени на 27°C и 14°C. 
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Pic. 007: The hourly dry bulb temperature for the year, visualized as 3 phases: cold (blue),  comfortable (green) and hot   (red). 

Pic. 008: A graphic for the hourly dry bulb temperature for the year, excluding the uncomfortable values below 14 and 
above 27°C..  

За да извлечем само информацията от значение за целите ни, ще поставим условие. Това отсява 

само определена част от резултатите. Условието премахва всички стойности, които са извън 

тези граници на комфорт. Оставащите 40,7% от часовете през годината между 14°С и 27°C се 

считат за комфортни само по отношение на температурата на въздуха (фиг. 008). 

Тази първа стъпка от анализа е добра отправна точка за предстоящите дизайнерски решения. 

Като цяло можем да приемем, че голяма част от годината е подходяща за естествена 

вентилация. Независимо от това анализът показва също така, че температурата в голяма част от 

годината е извън зоната на комфорт. Има какво да се подобри в тази област и различни пасивни 

мерки биха могли да бъдат ефективни за намаляване до минимум на горещите часове. 

От друга страна, няма какво друго да се направи по отношение на студеното време в смисъла на 

прилагането на нискотехнологични пасивни стратегии, освен да се приложат конвенционални 

методи: изолация на стени, нискоемисионно остъкляване и на инсталация за вентилация и 

климатизация, която минимизира топлозагубите.  

3.2. Относителна влажност 

Наред с температурата на въздуха, относителната влажност е друг основен фактор за комфорта 

(фиг. 009). Комфортните часове на годината, показани на фиг. 008, са показани и на фиг. 010. В 

този случай обаче цветната схема за относителната влажност е наложена върху тях. Част от 

периода от годината с комфортни температури има много високи или много ниски стойности на 

влажност. Имайки предвид, че относителната влажност влияе драстично на субективното 
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възприятие за комфорт, е ясно, че часовете, обозначени като комфортни само въз основа на 

тяхната температура, няма да съответстват на действителните комфортни часове. Моделът за 

комфорт трябва да бъде прецизиран, за да се вземат предвид колебанията на различните 

климатични фактори.  

Този подход може да ни помогне да си създадем представа за климатичните условия, за да 

можем да адаптираме дизайна към тях. Ladybug обаче разполага с далеч по-научно обосновани 

мерки от тази приблизителна преценка. Калкулаторът за външен комфорт е по-добър 

инструмент за определяне на това кои периоди от годината са комфортни и кога се налага да 

противодействаме чрез засенчване, вентилация или запазване на топлината. Той изчислява 

степента на комфорт чрез универсален термичен климатичен индекс (universal thermal climate 

index – UTCI). Това е субективната стойност, която описва температурата  като „усеща се като“. 

Тази стойност се определя не само от температурата на въздуха, но и от средната температура 

на излъчване, скоростта на вятъра и относителната влажност. Тези фактори създават субективно 

усещане за температура, което често не съответства на стойността на температурата на въздуха. 

 

Pic. 009: A color graphic, visualizing the relative humidity for each hour of the year 

Pic. 010: The relative humidity for the hours of the year with temperature between 14 and  27°C 
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Pic. 011: Graphs showing the“feels like”- UTCI- temperature (up) and the states of comfort (down) according to the outdoor 
comfort model. The mean radiant temperature is excluded as a comfort factor. 

 

В резултат на това получаваме климатична диаграма със стойностите на универсалния термичен 

климатичен индекс (фиг. 011 горе), която се различава значително от тази, която илюстрира 

температурата на въздуха (показана на фиг. 012 за сравнение). По отношение на естествената 

вентилация като пасивна стратегия срещу прекомерно затопляне, втората диаграма (фиг. 011 

долу) показва, че всъщност субективното усещане за комфорт е удовлетворено в широк 

диапазон от часове. Комфортните часове според калкулатора за външен комфорт са 4188 или 

47% от годината. Този резултат се постига чрез съзнателното изключване на средната 

температура на излъчване от списъка с фактори. Тоест автоматично приемаме, че средната 

температура на излъчване е равна на температурата на въздуха. По този начин игнорираме 

пряката и дифузна слънчева радиация като фактор за комфорт, с което се доближаваме до 

условията на затворено сенчесто пространство, където пряката слънчевата радиация не играе 

директна роля. 

Графиките значително се променят, когато добавим директната, дифузната и отразената 

слънчева радиация като фактори (фиг. 013). В този случай комфортните часове на слънце 

намаляват до 3620 или 41.32%. Броят часове, в които е прекалено горещо, е 1395 или 15,9%. 

Това са часове предимно през лятото в средата на деня, когато слънцето е високо. Това е 

времето, когато трябва да засенчим. 

 



13 

 

Pic. 012: A color graphic, visualizing the hourly dry bulb temperature for the whole   year 

  

 

Pic. 013: Graphs showing the“feels like”- UTCI- temperature (up) and the states of comfort (down) 
according to the outdoor comfort model. The sun radiation is included in the  calculation. 

 

 

 

3.3. Вятър 

Вятърът е друг решаващ фактор за определяне на комфорта. Той е един от показателите за 

изчисляване на комфорта на открито. Но неговата роля не свършва дотук. Бихме искали да 

проучим възможностите на вятъра като естествен генератор на вентилация. Неговата сила, 

честота и температура определят доколко е приложим за тази цел. Климатичните инструменти 

на Ladybug ни позволяват да измерваме тези параметри. 
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3.3.1. Диаграма на ветровете 

За да се генерира диаграма на ветровете, трябва да се въведе скоростта на вятъра (в м/с). 

Средните стойности, които идват от метеорологичните данни за всеки час, се отнасят за 

скоростта на вятъра на височина 10 м. Това неутрализира евентуалните колебания, дължащи се 

на локални характеристики на терена и градската среда. Друга важна информация, която идва 

от климатичните данни и е видима на диаграмата, е посоката на вятъра. Почасовата стойност се 

измерва в градуси около компаса за всеки час от годината (по посока на часовниковата стрелка, 

започвайки от север). По този начин получаваме представа за посоката, от която идва вятърът, и 

неговата скорост. Цветовете на сегментите отговарят на скоростта на вятъра [м/с]. Размерът 

съответства на количеството часове, през което вятърът духа от тази конкретна посока.  

В резултат на това следната статистика може да бъде изчислена. През 26,62% от времето (2332 

часа) в Пловдив е тихо. Преобладаващата посока на вятъра е западна, отчетена през 30,5% от 

времето. От това време през 22% от времето вятърът е от запад; от запад-северозапад и от 

запад-югозапад е по 4,2%. Втората основна посока на вятъра е северна, през 13% от времето 

(север – 11,6%, североизток – 1,4%). Третата основна посока, от която духа вятърът, е изток – 

през 15,4% от времето (8,8% от изток и по 3,3% от изток-североизток и изток-югоизток). Фигура 

014 илюстрира как тези преобладаващи ветрове се отнасят към сградата, нейната ориентация и 

околния контекст. Киното има максимална височина от около 12 метра. То се намира в плътно 

застроена градска среда. Непосредственото околно пространство се състои от жилищни сгради 

с височина от около 10 метра или по-ниски. Тук-там в квартала има сгради с височина над 12 

метра, но техният брой не е голям. Самият Пловдив е разположен на равен терен. Най-близката 

планина (Родопи) започва постепенно да се издига на около 20 км от града в посока юг-

югозапад. В това отношение киното е сравнително добре защитено от градската околна среда и 

дърветата. И все пак, покривът му се издига малко над околните. По тази причина атриумът на 

покрива, който първоначално е проектиран, но впоследствие е изграден като плътно затворен 

обем, е силно изложен на ветровете.  

Друга важна характеристика на местния терен са петте хълма, разположени в центъра на 

Пловдив. Два от тях се намират на запад от киното (както се вижда на фиг. 014). Младежкият 

хълм (на запад-северозапад) има височина 145 м над средния градски терен. Бунарджика (най-

близкият, на запад-северозапад) е с височина 104 м. Останалите са Сахат тепе (Данов хълм) (46 

м), Небет тепе (43 м), Таксим тепе и Джамбаз тепе (40 м и по-малко) са тясно групирани в 

историческия център на града на североизток от кино „Космос“. 

Ето защо посоките, от които идват най-много ветрове, са частично преградени. Сградата не е 

напълно защитена от вятъра, но това все пак намалява или променя посоката на част от 

въздушния поток. Ако свържем температурата на въздуха и относителната влажност от 

климатичните данни с диаграмата на вятъра като годишни почасови стойности, ще направим 

следните общи заключения за ветровете в Пловдив. Най-голяма активност на вятъра се 

наблюдава в температурния диапазон между 12°C и 25°C. Ветровете от изток са предимно 
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топли. През около една четвърт от ветровитото време, относителната влажност достига 

неблагоприятните стойности от над 80%.  

 

Pic. 014: A wind rose, visualizing the wind speed and direction for the whole year 

 

Pic. 015: A profile for the average yearly wind speed 
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Pic. 016: A profile of the yearly wind speed for the prevailing wind direction (West) 

 

3.3.2. (Вертикален) профил на вятъра 

Ветровият профил ще ни помогне да добием по-ясна представа за свойствата и поведението на 

вятъра над земята. С нарастването на височината средната му скорост се увеличава. Този 

профил взема предвид околната среда. Параметричните стойности на компонента са настроени 

за централна градска среда. Профилът на средната почасова скорост на вятъра е показан на фиг. 

015. Стойността му за покривната площ на сградата е около 12 м/с. Тази стойност е среден сбор 

от всички ветрове през годината. Профилът само за западните ветрове е показан на фиг. 016 

като триизмерна графика на вятъра. Това е преобладаващата посока на вятъра. Стойностите 

остават относително непроменени. 

В заключение можем да определим местоположението като сравнително слабо ветровито. Все 

пак, това не изключва възможността за конвекция, индуцирана от вятъра, като се използва 

проектираният атриум за създаване на „коминен ефект“. 
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Pic. 017: Comparison between the wind roses for the whole year (right) and for the analysis period from April to September  (left) 

В тази глава ще продължим да изследваме поведението на вятъра. Фигура 017 изобразява 

диаграмата на ветровете за топлия период между април и септември. Това време е 

потенциално подходящо за вентилация съгласно основния приблизителен анализ. Диаграмата 

за периода април–септември се поставя до годишната диаграма на ветровете за сравнение. 

Видно е, че няма голяма разлика между тенденциите на ветровете през лятото и тези за цялата 

година. Посоките и скоростите са еднакви. Вижда се, че има малка разлика в размерите на 

двете диаграми. По този начин Ladybug показва, че има разлика в количествата или честотата на 

ветровете. Това може да се очаква, тъй като вземаме предвид само половината от годината. 

Диаграмата на вятъра за топлите месеци е повече от половината от размера на годишната 

диаграма. Това означава, че по-голямата част от ветровата активност се регистрира през лятото.  

Не е голяма изненада и че не виждаме значителна разлика във ветровите диаграми, които 

показват въздушните потоци по времето, когато температурата е между 14°С и 27°С. Това е 

малко по-точна условна стойност за избор на подходящо време за вентилация (фиг. 018). Ако 

следваме досега установения работен процес, за да преминем постепенно към по-голяма 

точност и прецизност, някои допълнителни корекции на стойностите на метеорологичните 

параметри, които задаваме като условие ще ни помогнат да стесним диапазона на 

наблюдаваните часове от годината. За тази цел се задават 90% като максимална стойност за 

относителната влажност. Задава се и минимална скорост на вятъра от 1 м/с, защото всяка 

стойност под тази е без значение. 
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Pic. 018: Wind roses for the conditional statement of dry bulb temperature between 14°C and   27°C 

 

Температурните граници се запазват между 14°C и 27°C. За резултатите се генерира пълен 

набор от графики (фиг. 019 и 020). Тези благоприятни условия се срещат в 25,3% от часовете 

през годината (2213 часа). Тези резултати са окуражаващи. Те свидетелстват, че условията в 

Пловдив са относително благоприятни за естествена вентилация на кино „Космос“.  

 

Pic. 019: Wind roses representing the wind speeds (left), the temperatures (middle) and the relative humidities (right) for the 
times that satisfy the following conditions: wind speed more than 1m/s, dry bulb temperature is between 14°C and 
27°C and the relative humidity is below 90%. 

 

Съответният профил на вятъра за конкретните условия показва отново запад като 

преобладаваща посока на вятъра. Тази прецизирана диаграма на вятъра е адаптирана към 

изискванията и условията за естествена вентилация. Тя обаче не показва значителни разлики в 

сравнение със средната годишна диаграма на вятъра. 
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Pic. 020: An average wind profile for prevailing wind direction, which complies to the conditional statements: wind velocity is 
grater t han 1m/s, dry bulb temperature is between 14°C and 27°C and the relative humidity is below   90%. 

 

3.4.  Модели на комфорт 

Основната цел на метеорологичния анализ е да се стигне до дизайнерски решения, които ще 

допринесат за благоприятни експлоатационни условия и ще избегнат енергоемката механична 

климатизация. Комфортът на обитателите е основният критерий, който определя дали и до 

каква степен се приближаваме към тази цел. Поради това той се нуждае от конкретна величина. 

Въпреки че чрез упованието на интуитивни принципи и обща култура обикновено се 

доближаваме до истината, за научна разработка все пак трябва да разчитаме на точни мерки и 

международни стандарти. В следващите глави ще обсъдим основните системи, които се стараят 

да опишат научно субективната тема за комфорта на човека. 
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3.4.1. Очакван среден вот (на обитателите) 

Този теоретичен модел за изчисляване на комфорта на обитателите се основава на контролиран 

експеримент. Хората се поставят в плътно регулирана климатична камера. Има прецизен 

контрол върху температурата на въздуха, влажността, скоростта на вятъра, средната 

температура на излъчване на околните повърхности. Други фактори са метаболизмът на хората 

и тяхното облекло. Експериментът протича в изолирана стая, което позволява точно да се 

измери колко енергия влиза и излиза от стаята. Участниците в експеримента седят или вършат 

някаква дейност. След това попълват анкета с въпроси за това как са се чувствали. Отговорите 

варират по скалата между „Твърде студено“ и „Твърде топло“. Експериментът включва хиляди 

участници. В резултат на тези данни е направено статистическо изчисление на комфорта. 

Мярката е процентът на недоволните хора. 

Моделът на очаквания среден вот е международно възприет стандарт. Моделът на очаквания 

среден вот обаче е предназначен за затворени помещения и не е ефективен за измерване на 

външния комфорт. Както показват по-нататъшни експерименти, хората в реална сграда в 

ежедневието не отчитат същите резултати като в строго контролирана среда. 

3.4.2. Модел на адаптивен комфорт 

През 1997 de Dear и неговият изследователски екип тестват Модела на очаквания среден вот. Те 

проучват очаквания среден вот на хората в хиляди реални сгради. Резултатите показват, че 

Моделът на очаквания среден вот слабо се препокрива с гласовете за комфорт на хората – само 

21%. За сравнение, съвпадението между опростена прогноза, основана единствено на 

температурата на въздуха в помещението, и резултатите от проучването е 26%. По този начин 

температурата на въздуха сама по себе си е по-добър показател за комфорт, отколкото моделът 

на очаквания среден вот. Това доказа, че този стандарт е неприложима величина за реалните 

условия. 

Една от основните причини за недобрата взаимовръзка между оценките на модела на 

очаквания среден вот и реалността е, че поне половината от сградите, в които е проведено 

вторичното изследване, имат естествена вентилация. Тези сгради се отличават най-много по 

показателите за очаквания комфорт. В случая на другата половина – тази на климатизираните 

сгради – взаимовръзката е сравнително по-ясно застъпена. Затова, моделът на очаквания 

среден вот е по-добър за условия, които наподобяват климатичната камера, като например 

плътно изолирани сгради. Това го прави неподходящ за нашия случай, тъй като нашата основна 

цел е да установим условия за комфорт чрез  естествена вентилация и пасивни средства.  
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Pic. 021: The hours of the year in two phases: comfortable or not, according to the PMV model (up) and the adaptive comfort 
model (down) 

 

Pic. 022: The hours of the year in three phases: comfortable, too cold and too hot according to the adaptive comfort model 

 

В проучванията си de Dear открива убедителна взаимовръзка между вота за комфорт и средната 

температура на външния въздух само за естествено вентилираните сгради (92%). Причината за 

това е сравнително проста. В сградите, където температурата се определя предимно от 

външните условия, хората ще се приспособят към тази температура, като променят 

метаболизма и облеклото си. 

Въз основа на тези резултати de Dear изгражда нов модел за естествено вентилирани сгради, и 

го нарича адаптивен модел. Този модел може да ни даде ясна представа за комфортните часове 

от годината, като оценката се основава на четири метеорологични параметри: температура на 

въздуха, средна температура на излъчване, преобладаваща температура на открито и скорост 

на вятъра. Тази величина е по-подходящ показател за целите на настоящата разработка. 



22 

На фиг. 21 резултатите от двата модела са представени заедно за сравнение. Адаптивният 

модел показва повече комфортни часове от модела на очаквания среден вот. Комфортните 

часове на годината в Пловдив, според адаптивния модел на комфорт, са 1446, което е 16,5% от 

всички 8760 часа в годината. Друга схема изобразява същите резултати от адаптивния модел, но  

разделя часовете на три фази: прекалено студена, комфортна и прекалено гореща, въз основа 

на усещането на хората (фиг. 022). 6962 часа (79,5%) са под комфортния диапазон, а 352 (4%) са 

прекалено горещи. 

Фиг. 023 представлява температурен профил, базиран на модела за адаптивен комфорт. Той 

показва средната дневна температура за всеки от дванадесетте месеца. Обикновено 

температурите в неклиматизирано затворено пространство са по-високи от външните, поради 

допълнителната топлина, генерирана от вътрешни източници като хора, осветление, техническо 

оборудване и др. Ако приемем, че температурната разлика между интериора (червената крива) 

и екстериора (синята крива) е 5К, виждаме как тези два температурни профила са свързани с 

адаптивния модел на комфорт (зелени линии). 

 

Pic. 023: Bar chart with the average monthly temperature profile for a day. The green bands mark the comfortable range in 
accordance to the adaptive model for outdoor  comfort. 

 

От тази диаграма може да се направи важно заключение за естествената вентилация. През 

летните месеци, от юни до септември, външната температура в хладната част от денонощието 

(нощта) е под прага на комфорт. Това би позволило ефективно охлаждане на помещенията, като 

просто се остави външният въздух да влезе в сградата. В най-горещите от тези месеци (като юли 

и август) естествената вентилация трябва да се извършва само през нощта, защото през деня 

външните температури са над зоната на комфорт. През останалите топли месеци (като май, юни 

и септември) външният въздух е в състояние ефективно да охлажда помещенията в сградата.  

Същата постановка на адаптивен комфорт е представена в диаграма с трите фази на комфорт. 

Вътрешната температура е зададена като средно 5К по-висока от преобладаващата външна 

температура. С жълто са отбелязани подходящите часове за естествена вентилация. Това е 
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времето, когато е нужен вятър, за да я усили. Можем да генерираме графика на вятъра само за 

тези периоди от годината. Получените комфортни часове от годината са 2383 или 27% от всички 

(фиг. 024). Това увеличава броя броят на комфортните часове е с 10,5% в сравнение с 

предишната графика с три фази на модела на адаптивен комфорт без корекцията от 5К.  

Както показва метеорологичният анализ дотук, Пловдив не е твърде ветровито място. 

Независимо от това обаче, вятърът има своята роля и трябва да се  изясни до каква степен 

можем да разчитаме на него. Допълнително ще прецизираме условията и ще извлечем само 

комфортните часове, когато имаме скорост на вятъра по-голяма от 1 м/с. Всеки въздушен поток 

над тази стойност трябва да допринесе за вентилацията на сградата. Това намалява броя на 

часовете, подходящи за естествена вентилация, до 1605 или 18,32% от годината. Разликата от 

8,68% се отнася до часовете, когато температурата е подходяща, но няма ветрова активност, 

която да задвижи естествената вентилация. Тези условия трябва да бъдат компенсирани с други 

пасивни средства за естествена вентилация.  

Тези прецизно диференцирани условия са по-добър критерий за определяне на подходящото 

време за естествена вентилация, отколкото първоначално изложените приблизителни 

стойности. Въз основа на тези данни можем да извлечем още няколко заключения относно 

целесъобразността от прилагането на естествена вентилация като пасивна мярка за 

климатизирането на кино „Космос“.  

 

Pic. 024: The hours of the year in three phases: comfortable, too cold and too hot according to the adaptive comfort model. All 
temperatures are 5K higher- for unconditioned interior  air. 
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Pic. 025: The yearly wind rose with the three phases (comfortable, cold, hot) applied according to the adaptive comfort model with the 
assumption that the indoor temperature is averagely 5K  higher. 

 

Като заключение можем да твърдим, че естествената вентилация е подходяща стратегия за 

значителна част от времето. През топлите месеци тя може да осигури комфортни условия и да 

намали необходимостта от механична климатизация. Прости мерки като нощно проветряване и 

вентилационни отвори ще понижат температурите до нивата на комфорт. Всеки тип въздушен 

поток (цялостна напречна вентилация, коминен ефект) ще подсили този процес. Ветровете  са 

един от основните двигатели. Географското разположение на Пловдив го прави спокойно място 

с относително ниска интензивност и честота на ветровете. Те могат да се използват за 

задвижване на въздушния поток, но само до известна степен. 

Друг елемент на сградата, който може да бъде използван, е покривната ниша над киносалона. 

Той представлява затворен обем, който според оригиналния архитектурен проект е трябвало да 

се отваря през летните вечери, когато залата е заета и външните температури позволяват 

проветряване. Този атриум е заложен в съществуващата конструкция и все още може да бъде 

реализиран. Той ще създаде конвективен възходящ въздушен поток, което ще доведе до ниско 

налягане  във вътрешността на кино-салона. Ако повече помещения се свържат със залата чрез 

вентилационни канали, системата ще генерира напречна вентилация за цялата сграда. Този 

ефект ще работи като допълнение на ветровете и ще компенсира ниската им интензивност и 

честота (фиг. 026). 
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Pic. 026: Ventilation scheme 

 

Темата за естествената вентилация ще бъде разгледана по-подробно в следващите глави. Някои 

по-точни симулации и оценки на комфорта ще генерират конкретни данни по този въпрос. Ще 

се придържаме към хронологичната логика на аналитичния процес. Затова първо ще 

доразгледаме метеорологичните и географските условия и след това ще се върнем към 

вентилацията. 

3.5. Слънце 

Друг решаващ фактор за климатизирането на сградата е слънцето и нейната ориентацията към 

него. Ladybug предлага богат набор от инструменти, които ни позволяват да придобием 

представа за географското местоположение и позициите на слънцето през годината. 

3.5.1. Диаграма за хода слънцето 

Диаграмата за хода на слънцето е триизмерна схема на небесния свод. Тя показва слънчевите 

позиции и слънчевите вектори за всеки час от годината (фиг. 027). Освен това тя може да 

онагледи различните климатични фактори.  Ако свържем температурата на въздуха, слънцето за 

всеки час от всеки ден на всеки месец ще се оцвети (фиг. 028). Цветовият градиент представя 

диапазона на средните температури за Пловдив през цялата година. Цветът на слънцето 

показва температурата за съответния час от годината. Това ни дава груба представа за 

различните сезони, но все пак е трудно да се направят конкретни изводи от оцветените позиции 

на слънцето. 
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Pic. 027: Sun path diagram for Plovdiv, Bulgaria  (left) 

Pic. 028: Sun path diagram with a visualization of the correlating prevailing dry bulb temperature (right) 

 Проектът се занимава със защита от слънцето през горещите месеци на годината. 

Следователно, ще трябва да изобрази позициите на слънцето, когато е полезно, от тези, когато 

се налага засенчване. Графиката на фиг. 029 е модифицирана, за да показва слънцестоенето, 

когато е твърде горещо и се налага слънцезащита. За тази цел е въведено условие в алгоритъма 

на компонента. Показани са само позициите на слънцето, когато температурата е над 22°C. Това 

е груба първоначална оценка на баланса между полезна и вредна пряка слънчева енергия. 

Отново това приблизително изчисление е добро за първоначалните наблюдения. Въпреки това, 

за да се сдобием с по-специфични критерии, ще приложим компонента калкулатор за комфорт 

на открито (фиг. 030). Както е показано по-горе, той разделя годината на три фази, които са 

субективно усещани като комфортни, прекалено горещи и твърде студени. Взимаме часовете, 

когато е прекалено горещо, и прилагаме диаграма за хода слънцето. Там се показват позициите 

на слънцето в горещите часове. Това са позициите на слънцето, когато сградата трябва да бъде 

засенчена.  

 

Pic. 029: A sun path diagram displaying only the suns, that are correlated to dry bulb temperature over   22°C 

Pic. 030: A sun path diagram displaying only the suns, that are correlated to uncomfortable outdoor conditions. 
They are defined by the outdoor comfort calculator, considering the air temperature, the relative 
humidity, the wind speed and the sun radiation. 
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3.5.2. Слънчева радиация, небесен свод, роза на радиацията, средна радиационна 

температура 

Пловдив е относително слънчев град – годишно се радва на 114 напълно и 154 частично 

слънчеви дни. Годишният брой слънчеви часове е около 2250. Годишното количество на общата 

(слънчевата плюс разсеяната) слънчева радиация върху хоризонтална повърхност е 1287 кВч/м2. 

По данни на www.meteoblue.com количеството радиация, падаща върху повърхност с 

оптимизиран ъгъл на наклона, е 1510 кВч/м2. 

Ladybug предоставя компонент, който дава триизмерна визуализация на количеството слънчева 

радиация, идваща от небето от различните посоки. Тази информация се визуализира на три 

условни небесни свода – един за пряката радиация от слънцето, един за разсеяната радиация 

от околната среда и атмосферата и една за сумарната обща радиация (фиг. 031). Посоката, от 

която идва слънчевата радиация, се разграничава, като полукълбата се разделят на сегменти. 

Цветът на всяко поле показва средното количество (кВч/м2), което идва от съответната част на 

небето. Това онагледява факта, че слънчевата радиация не идва единствено от слънчевия диск. 

Общото количество радиация се представя на свода със сумарната радиация. 

 

Pic. 031: Sky domes, visualizing the directions and the amount of the incoming direct (right), the diffuse (middle) and the 
total radiation as a sum (left). The sun path is applied on top of the total radiation dome for a visual reference. 

 

Подобна функция изпълнява и радиационната роза, но в двуизмерен план. Розата показва 

количеството слънчева енергия (в кВч/м2), което идва от различни посоки на света, разделено 

на сегменти от по 10°C. От тази визуализация се разбира, че обемът на разсеяната радиация е 

по-голям от този на пряката слънчева радиация (фиг. 032). Възможно е да се направи 

разграничение между вредната слънчева активност по време на горещите месеци и полезната 

активност през зимата, като се зададе период на анализ, за който да се генерира роза на 

радиацията. В този случай различаваме летния сезон, като визуализираме количествата 

радиация в периода 21 юни до 21 септември (фиг. 033). 

Изчислението се прави в съответствие със специфичното местоположение на киното. Околният 

терен, градска среда и дървета се взимат предвид като засенчващи фактори. Симулацията се 
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извършва за точка на височина от 4 м, което може да се възприеме за средна стойност за 

височината на сградата. По време на зимния сезон дърветата не се вземат предвид поради 

тяхната минимална засенчваща роля (фиг. 034). В резултат от това сградата получава 

приблизително равни количества вредна слънчева радиация от почти всички посоки между 

изток и юг. Максимумът е към юг-югоизток. Формата на радиационната роза има изненадващ 

контур. Най-голямо количество радиация идва от юг-югоизток, постепенно намалява на юг и 

още по-значително на запад. Като цяло, повече слънчева радиация идва от изток, отколкото от 

запад. 

Поради ясната асиметрия на розата за пряка радиация, но не и на розата на дифузната 

радиация, би следвало, че препречването на слънчевите лъчи би могло да се осъществи от 

околния терен, метеорологични явления или съчетание от двете. На юг-югоизток се намират 

Родопите, а на изток – Тракийската низина. От една страна, близките хълмове и планината биха 

могли да намалят пряката слънчева светлина от запад, от друга – особеностите на терена биха 

могли да влияят на атмосферните условия над атмосферата в тази посока. Влажността на 

въздуха или облаците, формиращи се над планината на югозапад, може би закриват пряката 

слънчева светлина. А може би това се дължи на натрупаната през деня влага и смог и на 

обичайните бури над града в следобедните и вечерните часове през ранното лято. Тази 

тенденция е видимо по-силно изявена при лятната радиационна роза, отколкото при зимната. 

 

Pic. 032: Radiation roses for the whole year, visualizing the direct solar radiation (right), the diffuse radiation 
(middle) and the sum of both as total radiation (left). 

 

Pic. 033 (left): Roses of the direct (right), diffuse (middle) and total solar radiation (left) only for the summer period (21.06-21.09), 
displaying the harmful sun activity that needs to be   shaded. 

Pic. 034 (right): Roses of the direct (right), diffuse (middle) and total solar radiation (left) only for the winter period (21.12-21.03), displaying the 
useful for the heating solar radiation. 
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Pic. 035 (left): The yearly sum of sunlight hours on the floor surface of the foyer on the ground  floor. 

Pic. 036 (right): The yearly sum of sunlight hours on the floor surface of the foyer on the first floor. 

 

3.5.3. Анализ на слънчевата част на деня 

Розата на радиацията предоставя само обща представа за влиянието на слънцето над сградата. 

Друг инструмент от Ladybug помага за по-прецизната оценка на влиянието на слънцето над 

съществени за дизайна повърхности - анализът на броя часове със пряко ослънчаване за дадена 

повърхност. Интериорните повърхнини, които ще бъдат засегнати от слънчевата светлина, са 

подовете на фоайето (на двете нива) (фиг. 035 и 036) и споделеното работно пространство. 

Както се вижда от графиките, просторното фоайе не е изложено на твърде много пряка 

слънчева радиация с изключение на зоните до прозорците и остъклените врати. Големите 

прозорци на изток са поставени в са сравнително добре засенчени от близките къщи и големи 

дървета. Входните врати са защитени от голямата козирка. Второстепенният изход на юг 

пропуска големи количества пряка слънчева светлина, но само до определена дълбочина. От 

друга страна, почти целият под на споделеното работно пространството е изложен на слънцето. 

 

Pic. 037: The yearly sum of sunlight hours on the floor surface of the foyer on the first floor. 

 



30 

Тези наблюдения ще дадат насоки за необходимостта от засенчване на различните прозорци, 

както и идея за това кой би бил най-добрият подход. Дневната светлина е друг фактор, който 

трябва да се вземе в предстоящия анализ. 

3.5.4. Въздействие на слънчевата светлина върху повърхности 

За да се задълбочим във въздействието на слънчевата светлина върху вътрешните 

пространства, можем да анализираме и оценим количеството слънчева радиация, идваща от 

специфични прозрачни фасадни елементи в продължение на една година или за избран 

период. Като цяло киното е солидно затворен обем и това прави действието на слънцето 

относително маловажно. Въпреки това, има няколко фасадни остъклявания, които 

предопределят термична уязвимост на значителни части от сградата. Това са големите 

остъклени повърхности на фоайето на юг и изток. 

Южният прозорец над главния вход е с площ от 55 м2, височина 4 м и ширина 13,5 м. Той гледа 

към малкия площад пред киното, и остава незасенчен от околните дървета и сгради. Той също 

така е и важен композиционен елемент от архитектурата и придава характерен облик на 

главната фасада. Формата и пропорциите му бяха възприети от колектив „Кино Космос“ като 

символ и лого на техния проект. Съгласно новото функционално разпределение зад това 

фасадно стъкло ще се намира споделеното работно пространство. То ще функционира като 

нещо средно между споделено ателие и офис. Ще се обитава предимно през деня, което прави 

естествената слънчева радиация крайно нежелателна. Въпреки това естествената светлина е 

есенциална за функцията му. Този елемент от сградната обвивка ще представлява дизайнерско 

предизвикателство, върху което ще се спрем по- нататък в настоящата разработка. 

Остъклението на източна фасада е с още по-големи размери. Състои се от пет вертикални 

сектора, които се разгръщат на височината на двата етажа. Размерите им са 8 м на 2,5 м, с обща 

площ от 97 м2. Тези прозорци осигуряват по-голямата част от естествената светлина за фоайето. 

Значението им се увеличава от обстоятелството, че предният южен прозорец ще бъде отделен в 

споделеното работно пространство. Въпреки размера си тази група от прозорци не 

представляват слабо място по отношение на слънчевата радиация. Близките сгради и дървета 

осигуряват добра сянка през горещите месеци. Тази теза ще бъде внимателно изследвана в 

последващия радиационен анализ. 
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Pic. 038: The amounts of solar radiation [kWh/m²] falling on the glazings of the foyer throughout the whole year on a 
single scale for comparison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic. 039: The amounts of solar radiation [kWh/m²] falling on the glazings of the foyer throughout the whole year on 
separate scales for the south and the east facades. 

 

Първоначално ще се проведе годишна радиационна симулация за двете остъкления, за да се 

добие общ поглед за слънчевото въздействие. Извеждайки резултатите от симулацията за 

южната и източна фасада на една и съща цветова схема, става очевидна голямата разлика в 

количеството слънчева радиация, падаща върху двете остъклени повърхности (фиг. 038). 

Южният прозорец е изцяло изложен на слънчева светлина през цялата година и 

необходимостта от засенчването му не подлежи на съмнение. Случаят не е такъв обаче за 

източните прозорци. Добрата слънцезащита, предоставена от близките дървета и сгради, 

поставя въпроса дали пропусканата слънчева енергия е по-скоро вредна (лятно прегряване) или 
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полезна (отопляне през зимата). Пропускането на дневна светлина е аргумент в полза на тезата, 

че източните прозорци трябва да бъдат оставени без допълнителна слънцезащита. Тъй като 

южният прозорец ще бъде преграден в отделна стая, те са единственият източник на светлина 

за просторната двуетажна галерия на фоайето, с неговата височина от 8,6 м и дълбочина от 20 

м. 

Ще разгледаме въпроса по-детайлно, като направим отделни симулации на отоплителния и 

охладителен период. Сезонният листопад играе важна роля и затова също ще го вземем 

предвид. Общото количество слънчева радиация през студената част на годината (октомври-

март) за източните прозорци е около 7000 кВч/м2 (фиг. 040). В топлия период (април до 

септември) тя е приблизително 8770 кВч/м2. Годината е разделена на две условни части. 

Периодът от началото на април до края на септември е обозначен като време на вредна 

слънчева активност, а останалата половина от годината – като период на полезна слънчева 

радиация. 

 

Pic. 040: The amounts of solar radiation [kWh/m²] falling on the glazings of the east facade in the warm half of the year: 01. April-30. Sep. 
(left) and in the cold part: 01. Okt.-31. March (right). 

 

 

Pic. 041: Sky domes for the incoming harmful radiation (direct, diffuse and the total) for the hours of the year above the 
balance point of 17°C (left) and for the beneficial radiation below it. 

И тук параметричните функции на Grasshopper и Honeybee дават по-прецизни способи за 

различаването на полезната от вредната слънчева енергия отколкото използваното по-рано 

интуитивно „златно правило“. По-прецизен подход е поставянето на балансова точка на 

сградата. Това е този температурен праг на въздуха на открито, под който се налага да 

отопляваме интериора. За фоайето тази стойност е 17°C. Тя е определена въз основа на факта, 

че принципно вътрешната температура е с около 3°C до 4°C по-висока от външната. Това се 

дължи на акумулираната топлина, излъчвана от хора, електрическо осветление и уреди. При 
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външна температура от 17°C може да се приеме с голяма сигурност, че температурата във 

фоайето ще е между 20°C и 21°C. При температура над този праг се налага охлаждане и 

засенчване. Под тази температура е необходимо отопление на помещението. В това време 

пряка слънчева радиация е от полза. 

Периодите са разделени в две групи от часове: тези под 17°C и тези над тази стойност. Въз 

основа на тях можем да създадем два комплекта от специални небесни сводове – за полезна и 

вредна радиация (фиг. 041). Тези, отнасящи се за топлата половина от часовете, показва 

наситеност на слънчева активност, идваща от по-високите части на небесната полусфера. Тази 

слънчева радиация попада върху повърхността на източното остъкление (фиг. 042). Прозорците 

са оцветени в съответствие с въздействието на слънчевата светлина върху повърхността им. 

Цветните полета маркират зоните, които е необходимо да се засенчат в горещите часове през 

лятото. Аналогично, при същия температурен праг от 17°C се построява друг свод. Той 

визуализира притока на радиация, необходим за затопляне на фоайето. Това е ниското зимно 

слънцестоене.  

 

 

 

 

 

 

 

Параметърът в този случай е балансовата температура. Тя може да варира от 12°C – например 

за места за хранене с голямо насищане на гости и готварско оборудване, до 18°C за просторни 

жилища. През зимния сезон не се очаква ежедневно голям брой хора във фоайето, освен в 

книжарницата и кафенето. Наред с това източната остъклена повърхност вероятно ще бележи 

по-големи загуби от топлоотдаване, отколкото термични приходи от пропускането на слънчева 

енергия  за няколко часа. Ето защо температура от 17°C изглежда подходяща. 

В резултат от този подход постигаме разпределение на слънчевото въздействие върху 

стъклените повърхности, подобен на този при симулациите за периода 1 април – 30 септември 

и 1 октомври – 31 март (фиг. 042). В този случай обаче съотношението на радиационните 

стойности е в полза на полезната зимна радиация. Точната стойност на оползотворената  за 

зимно отопление слънчева енергия е 10171,7 кВч/м2. Това съотношение е по- достоверно, 

отколкото това между 7000 кВч/м2 (полезно слънцегреене през зимата) до 8770 кВч/м2 (вредно 

лятно слънце), което дава методът за разделяне на годината на две. 

Pic. 042: The amounts of solar radiation [kWh/m²] falling on the glazings of the east facade during the hours over the balance 
point of 17°C (left) and below it (right). 
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В резултат от последната симулация, базирана на температурен праг на баланс, стигаме до 

извода, че 64,5% от общата радиация, която получава фоайето, спестява отоплителна енергия 

през зимата. Останалите 35,5% налагат допълнително охлаждане през лятото. 

Друг вид визуализация, която дава оценка на ролята на източните прозорци за енергийния 

баланс и необходимостта от засенчване, е годишното радиационно съотношение. То 

представлява разликата от полезната и вредната радиация. Резултатът е стойност, която се 

отнася за различните зони на повърхността на прозорците. Положителните се отнасят към 

преобладаващо внасяне на полезна топлина и се намират в зелената част на цветовата скала. 

Отрицателните стойности представляват зони, пропускащи преобладаващо вредна радиация, и 

са в червено. Ако двете противоположни стойности са равни, сумата е нула и тези места се 

оцветяват в бяло. В този случай полезната радиация е в превес за цялата година, а в някои 

райони наблюдаваме почти неутрално радиационно съотношение (фиг. 044). 

 

 

Pic. 043: Radiation sky domes, visualizing the distribution of harmful solar input in the hours over the balance point of 17°C and the useful 
one under this temperature throughout the year. 

Pic. 044: The ratio of harmful to useful radiation that reaches the east windows of the foyer. 

 



35 

По подобен начин можем да покажем небосвод, който визуализира секторите, излъчващи 

полезна или вредна топлинна енергия (фиг. 043). Стойностите на постъпващата слънчева 

енергия през горещите часове на годината се изваждат от топлинните приходи през зимата. В 

зависимост от това дали резултатът за съответната зона е положителен или отрицателен, 

секторите се оцветяват в червено (вредни), зелено (полезни) и бяло (неутрални). 

Същият подход може да се използва за оценката на южното остъкляване на споделеното 

работно пространството. Поради по-малкия си размер, високата гъстота на обитаване през деня 

и предвидените електрически уреди и осветление, може да се разчита на повече акумулирана 

топлина. По този начин вътрешната температура би била с поне 5°C по-висока от външната. 

Следователно, в този случай температура от 15°C  би била подходяща балансова точка.  

Делът на полезната слънчева енергия е 20,5%. Останалите 79,5% представляват излишна 

топлина, която е необходимо да бъде изведена. Цветното обагряне, което репрезентира 

степента на полезност на попадащата на тази повърхност слънчева енергия,  се оцветява в 

розово (фиг. 046). Това означава, че преобладаващите количества слънчева радиация до нея е 

тази, която налага  охлаждане поради прегряване на интериора зад нея. Съответните 

радиационни небесни сводове са показани на фиг. 045. 

 

 

Pic. 045: Radiation sky domes, visualizing the distribution of harmful solar input in the hours over the balance point of 15°C and the useful 
one under this temperature throughout the year. 

Pic. 046: The ratio of harmful to useful radiation that reaches the south window of the co-working   space. 
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Въз основата на гореизложения анализ на топлинната слънчева енергия и оценката на нейния 

потенциален принос или вреда за енергийния баланс на сградата, могат да се направят 

следните изводи: 

 Евентуално засенчване на източните прозорци би повече навредило, отколкото да 

донесе полза за цялостната енергийна ефективност на сградата; 

 Анализът за южния прозорец на споделеното работно пространство не оставя съмнение 

– тази остъклена зона трябва да бъде изцяло засенчена. В този случай дизайнерското 

предизвикателството ще дойде от необходимостта да се осигури относително свободен 

изглед от вътрешността на споделените ателиета. Това ще повиши експлоатационния 

комфорт на пространството. 

4. Параметричен подход при дизайна на сенници 

От предходния детайлен анализ на климата се изясни какъв би бил оптималният подход за 

засенчването на големите остъклени повърхности на изток и юг. Тези две групи прозорци 

обуславят фасадите на две пространства със значителни различия. Фоайето и споделеното 

работно пространство се различават по размери, ориентация, засенчващ контекст и  

функционално предназначение. Това означава, че всяко от тях ще изисква различна стратегия на 

оптимизация на годишната консумация на енергия. Най-добре е източните прозорци да останат 

незасенчени, за да могат да пропускат повече слънчева енергия за осигуряването на 

благоприятни условия в пространството. 

4.1. Засенчване на прозорците на фоайето 

Доста спорна е ползата от засенчването на източните прозорци, които се простират на два 

етажа. Независимо от размерите и ориентацията им, действителното въздействие на 

слънчевата радиация, която те пропускат, е сравнително ниско. По-голямата част от него е през 

студения сезон, когато тази енергия се явява облекчение на нуждата от допълнително 

отопление. В допълнение, прозорците осигуряват важна слънчева светлина за фоайето. Въз 

основа на този анализ (изложен в подробности в предходната глава) може да се направи 

заключението, че за тези прозорци не са необходими засенчващи устройства. 

4.2. Засенчване на прозореца на споделеното работно пространство 

Защита от слънчевата светлина може би не е оптимално решение за фоайето, но е доста по-

подходящо за споделеното работно пространство. Ориентираното на юг-югоизток остъкляване 

е изложено на слънчева радиация през по-голямата част от деня. Тъй като стаята зад него ще 

функционира като споделено работно пространство, болшинството потребители ще седят на 

маса и пред компютър. Това означава, че това пространство ще функционира като офис и 
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отчасти като ателие. Във всеки случай, тук е необходимо пълното спиране на притока на пряка 

слънчева светлина. 

За решаването на този проблем изпъкват два основни подхода. Първият предвижда засенчване, 

разположено успоредно на равнината на прозореца; вторият е посредством козирка. Не се 

налага прилагането на сложни симулации, за да разберем, че при втория подход имаме много 

по-малко препречване на гледката, отколкото при първия, и че той дава максимално количество 

разсеяна слънчева светлина. Отрицателната страна е, че почти сигурно ще се наложи 

въвеждането на нов елемент, който ще наруши първоначалния архитектурен дизайн. 

4.2.1. Използване на козирка 

Първоначално ще поставим засенчващи плоскости на всички важни страни на прозореца – 

вляво, вдясно и отгоре. След това ще приложим компонента на Ladybug за оценка на 

полезността на засенчването. За тази цел ще приложим същите параметри за вътрешна 

климатизация. 

Първо задаваме климатични условия, типични за естествено вентилираните сгради. За 

температурен параметър ще използваме универсалния термичен климатичен индекс (UTCI) – 

това е коригираната стойност от типа „усеща се като“, използвана за изчисляване на комфорта 

на открито. Използваме тази опция, а не пряката температура на въздуха от климатичните 

данни, тъй като искаме да разчитаме колкото се може повече на естествена вентилация. 

Параметрите на универсалния термичен климатичен индекс са температурата на въздуха и 

относителната влажност. Тук не вземаме предвид средната температура на излъчване, тъй като 

сме във вътрешността на сградата, т.е. не сме изложени на пряка слънчева светлина. Стойността 

на скоростта на вятъра е 0,05 м/с, което е стандартната средна стойност за естествено 

вентилирана вътрешна среда. Стандартната стойност на температурната точка на баланс е 17°C 

и вземаме предвид, че вътрешността на сградата винаги е с няколко градуса по-топла. Тази 

стойност обаче се основава на приблизителна осреднена стойност. В състояние сме да я 

прецизираме с помощта на специализиран компонент на Honeybee, базиран на симулация на 

енергиен модел. Залагаме като условия за изчислението триплексно ниско емисионно 

остъкляване с U=1,5 W/m2 и отсъствие на засенчващи елементи. В резултат, балансовата 

температура е 13°C. За затворени пространства относителна влажност от 50% се приема за 

стандартна стойност. 
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Pic. 47: Shade benefit evaluator for the whole year, according to a “feels like” outdoor temperature of 13°C, set as a 
balance point (different views). 

 

Компонентът за оценка на полезността на засенчването оцветява повърхнините на козирката, 

базирайки се на горепосочения критерий за комфорт. В основата си той се състои от три цвята: 

синьо, червено и бяло – колкото по-тъмно е синьото, толкова повече трябва да засенчим тази 

зона, и обратно – колкото по-тъмно червено имаме, толкова по-неблагоприятно би било 

засенчването на това място. С бяло се маркират зоните, където количествата полезна и вредна 

радиация са равни. 

Настоящата постановка представлява краен случай с най-неблагоприятните условия – с по-

ниски температури от обичайните за вътрешни помещения. Следователно, може да се очаква, 

че колкото повече слънчева топлина прониква, толкова по-добре. Оценката на засенчването 

(фиг. 047) показва, че дори при тези условия не се наблюдава видима полза от вкарването на 

радиация. Бялата зона показва зоните, където годишните приток и загуби на слънчева енергия 

взаимно се неутрализират. Това прави евентуалното засенчване там без значение за общия 

годишен енергиен баланс. Козирката е съзнателно направена по-дълга, за да може да засенчва 

изцяло площта на прозореца. Контурът на обагряне (в бяло) свършва там, където слънчевите 

вектори вече не стигат до повърхността на остъкление. Като заключение от прилагането на 

компонента за оценка на полезността от засенчването може да се отсъди, че не е 

целесъобразно да се правят опити да се оползотвори слънчевата радиация, която прониква 

през този прозорец.  
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Pic. 48: Shade benefit evaluator for the whole year with temperature of 21°C, set as a constant interior conditioning. For this 
simulation the trees as turned off as shading objects (different  views). 

 

Но за нашите цели ще използваме модела за очакван среден вот на обитателите (PMV), 

подходящ за условията в затворено пространство. Като изходен параметър на PMV калкулатора 

ще вземем постоянна температура от 21°C, зададена като стандарт за комфорт, а не 

променливата външна температура на въздуха. Скоростта на вятъра и пряката слънчева 

радиация не се включват в симулацията на вътрешното пространство, влажността на интериора 

е 50%. Когато вътрешните условия са зададени за постоянна температура от 21°C, всеки 

допълнителен приток на слънчева топлина ще се счита за некомфортен и следователно ще е 

нужно засенчване. Около оптималната вътрешна температура задаваме буферна стойност от 2К, 

от което следва, че изменения от няколко градуса под и над тази стойност ще се приемат за 

попадащи в зоната на комфорт. Настройките за интериора се коригират посредством 

калкулатора на комфорт. Получената температура е стандартната външна ефективна 

температура, което е коригираната субективна температурна мярка от типа „усеща се като“. При 

тези настройки пускаме компонента за оценка на полезността от засенчването (фиг. 048). 

От симулацията изключваме дърветата, за да оценим влиянието им върху създадената форма.  

От новото изображение става видно, че засенчването, предизвикано от околните растения, 

засяга най-вече отвесните странични повърхности – тези на източната и на западната страна. 

Тяхното влияние не е особено важно, леката ексцентричност на формата не е резултат от 

контекста, а от ориентацията на сградата. 

Друго изследване за определянето на профила на козирката се основава на слънчевото 

ветрило. Това е въображаема равнина, интерполирана между слънчевите вектори в даден ден. 

Слънчевото ветрило показва ъгъла на падане на слънчевата светлина на определена точка. За 

целите на настоящото изследване центърът на слънчевото ветрило е средната точка на долния 

ръб на прозореца, който трябва да се засенчи. Генерират се три ветрила за три дни с различни 

височини на слънцето: за зимното и лятно слънцестоене (21 декември и юни) и за 

равноденствията (21 март и 21 септември). С криви се маркират ветрилата със засенчващата 
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повърхност: синя – за зимното слънце, червена – за лятното, зелена – за равноденствията 

помежду им (фиг. 049). 

Зоната между червената и зелената крива маркира позицията на слънцето за горещата част от 

годината, зоната между синята и зелената е за зимния сезон. По принцип вътрешната част би 

следвало да е засенчена, а външната – не, за да допуска полезната слънчева енергия през 

зимата. Тази постановка съдържа два основни недостатъка. На първо място, кривите се 

създават за една единствена точка на широката 14 метра остъклена повърхност. Освен това тази 

точка се поставя на предната част на остъкляването и по този начин представя нереалистичен 

„негативен сценарий“. Необходимо е да се отчете и фактът, че за случая на споделеното 

пространство директното ослънчаване е при всички положения нежелателно. 

 

Pic. 049: A sun fan and its intersection curve on the shading plane surface for the different times of the 
year: red for the summer solstice, green for the spring and the autumn equinox, blue for the winter 
solstice (different  views). 

Като резултат, оптималното решение би трябва да следва от интерполацията между 

пресечницата на равноденствието и градиента на синьото петно, която е много по-малко 

ексцентрична и не толкова отдалечена от фасадата крива. Зимната слънчева радиация обаче 

също трябва да бъде засенчена. 

4.2.2. Дизайн на сенника 

Задачата да се разработи сенник за предната фасада на киното е трудна. Там не е възможно да 

се добави каквото и да е, без да се грубо да се наруши първоначалният архитектурен дизайн; 

всеки нов елемент неизбежно ще въведе нов силует в контурите на обема и ще повлияе на 

пропорциите. 

Може би ако се приложи дърво за новата структура, автентичният архитектурен почерк ще бъде 

по-малко нарушен. Има няколко причини в полза на този подход. Дървото е за предпочитане, 

поради екологичните му характеристики. Освен това, благодарение на относително малката си 

тежест, то ще предостави по-малко статичен товар за съществуващата структура. Новата форма 
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ще наподобява временен атрибут – когато се прецени, че е  изпълнила задачата си, ще може 

лесно да се демонтира. 

Вдъхновение за формообразуването на новия елемент е намерено в някои интериорни 

решения на новия културен център, разработени от архитекти, участвали във възстановяването 

му (фиг. 050). Външният вид и материалът на сенника са в контраст с тези на оригиналната 

форма. Това ще позволи на навеса да изглежда като „аксесоар“ от ново поколение, който не 

претендира да бъде част от автентичната концепция, но все пак следва и допълва оригиналната 

форма на модернистичната сграда. Действа като балансиращ контрапункт на неговата семплост 

и ортогоналност. Дизайнът на сенника не е просто каприз, стремящ се към самоцелно 

необичайна и алогична форма. Силуетът на сенника и начинът, по който той постепенно се 

размива към ръба, са прецизно съотнесени към резултатите от анализа на ползата от 

засенчване. Формата следва функцията. 

В стилистичен смисъл обликът на сенника символизира мисията и имиджа на новия „Културен 

Космос“. Съществуващото културно и архитектурно наследство бива съхранено и 

реинтегрирано. Новият елемент е носител на свеж дух и идея за творчество, за провокация и 

скъсване със старите, нефункционални парадигми. Продуктът има суров и семпъл дизайн, но 

едновременно с това е елегантно отражение на високотехнологично формообразуване. Той 

обслужва новото предназначение, но и го репрезентира. И най-важното е, че допринася за 

енергийно ефективното функциониране на сградата. 

Дървените греди имат правоъгълен профил с размери 8 см/4 см. Максималната им дължина е 6 

м, а максимално се надвесват 4 м конзолно пред фасадата. 

 

 

Pic. 050: New elements from the interior of the cinema, which inspire the design of the shading   overhang. 
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Pic. 051: : Appearance of the new shade: right, left and top  view. 

Pic. 052: Appearance of the new shade: axonometric  view. 
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Pic. 053, 054, 055: Appearance of the new shades. 

 

 

 

Pic. 053, 054, 055: Appearance of the new shades. 
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 Pic. 056, 057, 058: Appearance of the new shades- view from the  inside. 
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4.2.3. Проверка на резултатите чрез енергийна симулация 

За да направим анализ и оценка на предложените пасивни мерки за енергийно саниране, ще 

приложим Honeybee конкретно за споделеното работно пространство. Моделът взема предвид 

всички типове повърхности и елементи на сградната обвивка. Разграничава се между външни и 

вътрешни (адиабатни), хоризонтални и отвесни, прозрачни (стъклени) и плътни (стени). 

Функцията на зоната е зададена като единно работно пространство, което отговаря на 

действителното предназначение.  

Започваме с най-неблагоприятния сценарий – симулация на модела на комфорт без засенчване 

и със стандартни материали за прозореца. Не се стремим резултатите да бъдат съвсем 

достоверни. За целите ни са важни не точните стойности, а съотношението между тях. Тази 

базова стойност ни е нужна като база за сравнение със същите резултати след като приложим 

засенчването, за да можем да сравним относителната полза на козирката за намаляването на 

разходите за енергия за охлаждане. 

Чрез този метод изчисляваме годишната енергия за охлаждане, необходима за климатизиране 

до желаната температура в споделеното работно пространство, когато не се използва сенник. 

Общата стойност е 9893,4 кВч/год., или 91,04 кВч/м2год. Това са резултатите при стандартен 

двоен стъклопакет без нискоемисионно покритие.  

Като следваща стъпка настройваме модела, като задаваме тройно стъкло с U = 1,5 W/m2K и 

нискоемисионно покритие с коефициент на топлопоемане и индекс на светлопропускливост от 

0,6. В резултат получаваме значително понижение на годишната енергия за охлаждане: 75,6 

кВч/м2. Тази мярка води до понижаване на количеството охладителна енергия със 17%. 

На този етап сме в състояние прецизно да дефинираме балансовата температура на сградата за 

споделеното работно пространство, която се отнася за тези начални условия: без засенчване и с 

триплексен стъклопакет и нискоемисионно покритие с U=1,5 В/м2K.  

Според изчислението на компонент на Honeybee, тя е 13°C. Под тази стойност е необходимо 

отопление, а нейното надвишаване води до прегряване и е необходимо охлаждане. 

Както се очакваше най-голямата полза идва от разработеното засенчване пред южния 

прозорец. След прилагането ѝ необходимата годишна енергия за охлаждане спада до 4999,5 

кВч/м2а, а  интензивността на охладителната енергия – до 46 кВч/м2а. Това означава намаление 

от 39,2% в сравнение с предходния вариант, при който има по-добра защита от слънчевата 

светлина – посредством стъкло и без нужда от засенчване. 

Разликата става по-видима, когато отчетем как се променя симулираната степен на комфорт в 

споделеното работно пространство. Принципно изключването на охлаждането би направило 

пространството необитаемо за по-голямата част от летния сезон. Цветната диаграма на фиг. 059 

представя условията в пространството през цялата година без да се прилага охлаждане, 

отопление и засенчване. Единствената мярка срещу прегряване в тази постановка е 

висококачественият нискоемисионен триплексов прозорец.  
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Горната схема показва оперативната температура като средна стойност между температурата на 

въздуха и средната температура на излъчване. Долната графика представя часовете в годината в 

три цвята за трите фази на комфорт: твърде горещо, твърде студено и комфортно. Оценката на 

комфорта се прави чрез модела за адаптивен комфорт. Той е най-надежден, когато се оценя 

комфорта в пасивни (неклиматизирани) сгради. В този комфортни са само 29,2% от времето 

през годината; през 45,7% е твърде горещо, а 25,1% – твърде студено. Диаграмата за адаптивен 

комфорт (вдясно) показва отношението между вътрешната и външната температура, тяхната 

честота на проявление и как се отнасят спрямо зоната на комфорт. Вижда се, че температурите 

силно варират варира под и над желаната стойност. 

 

 

Pic. 059: Conditions in the co-working space for the basic case without shading. Operative temperature diagram (up); the conditions of a 
person according to the adaptive comfort model (under); adaptive comfort chart   (right). 

Pic. 060: Conditions in the co-working space with the shading. Operative temperature diagram (up); the conditions of a person 
according to the adaptive comfort model (under); adaptive comfort chart   (right). 

 

От тези основни параметри започваме да прилагаме пасивни стратегии за климатизиране на 

споделеното работно пространство и да наблюдаваме как се променя индексът на комфорт. 
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Отново първият и най-важен фактор е засенчването (фиг. 060). То само по себе си понижава 

дела на некомфортните горещи часове до 27,6% и повишава този на комфортните до 32,7%, 

като студените часове спадат до 39,7% от общото време. На този етап от процеса на разработка 

ще се фокусираме върху минимизирането на охладителната енергия за горещата част от 

годината. 

Други пасивни мерки и стратегии за климатизация ще разгледаме по-нататък в главата „Методи 

за естествена вентилация“. 

5. Оценка на пасивните мерки за вентилация и климатизация 

посредством енергийна симулация 

Продължаваме по темата за естествената вентилация, разглеждана в глава 2.3 и 2.4. До сега 

симулирахме и анализирахме потенциала за пасивни мерки по отношение на защитата от 

слънчевата радиация. Продължаваме с оценката, основана на енергийния модел, от последната 

глава (3.2.3.) и добавяме още мерки за пасивно климатизиране, като например техники на 

вентилация. Както и по-рано обектът на изследване ще бъде споделеното работно 

пространство. Продължаваме да прилагаме други средства за постепенното намаляване на 

интензивността на енергията за охлаждането му. Това ще ни позволи да направим отделна 

оценка и анализ на всяка стъпка и да сравним относителна й полза спрямо предходната. 

5.1. Прозоречна вентилация 

Освен засенчването, най-честото и интуитивно решение срещу прегряване поради парниковия 

ефект в затворено пространство е естествената вентилация през прозорците. Компонент в 

Honeybee ни позволява да направим самостоятелна оценка на ползата от тази мярка. Тя 

изчислява естествения въздушен вентилационен поток, идващ от външните прозорци. 

Необходимо е да се укаже делът на отваряемите прозорци. Важна променлива е изходният 

параметър, отчитащ потенциала за конвекция, предизвикан от разликата във височините на 

отворите. Като настройка задаваме едностранна вентилация без защитна мрежа срещу 

насекоми и без вертикално отстояние между отверстията  на прозорците. 

Като резултат се наблюдава напредък към желаната цел: броят на некомфортните топли часове 

намаляват от 27,6% до 10%. Процентите на комфортните часове остават общо-взето 

непроменени (38,5%), в сравнение с варианта със засенчване и при отсъствието на естествена 

вентилация. Следователно, отварянето на прозорците ще дела на студения период до 51,6% 

(фиг. 061). 
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Pic. 61: Conditions in the co-working space with the shading and window ventilation. Operative 
temperature diagram (up); the conditions of a person according to the adaptive comfort model 
(under); adaptive comfort chart (right). 

 

5.2. Напречна вентилация, задвижвана от вятъра 

Ако приемем, че се осъществява конвекционна вентилация през понастоящем нереализирания 

атриум в големия салон, бихме добавили към него и останалите зони. Това ще създаде система 

от пространства, чиято вентилация се осъществява на базата на коминния ефект. Ветровете, 

анализирани в подробности в гл. 2.3 и 2.4, отчасти биха подпомогнали едностранната 

вентилация.  

 

Pic. 062: Conditions in the co-working space with the shading, window and cross ventilation. 

 

В следствие, броят на часовете, в които се усеща дискомфорт, биха спаднали до 7,8%. 

Неконтролираната вентилация в студените часове би нараснала до 56%, като по този начин 

намали времето на комфорт до 36,2% (фиг. 062). Неблагоприятните стойности на дяловете за 
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студените и некомфортни часове не ни интересуват, тъй като коминният ефект няма да действа 

неконтролируемо през цялата година, включително и през зимата. Освен това приемаме, че е 

неизбежна необходимостта от отопление или тя може да бъде посрещната  от други пасивни 

техники. На този етап ще се фокусираме върху това как да намалим колкото се може повече 

броя на горещите часове. 

5.3. Термична маса 

Разглежданите досега пасивни мерки за премахване на климатичната система в споделеното 

работно пространство проявяват общ недостатък - твърде големите денонощни температурни 

разлики; дори след горещ летен ден средата се охлажда твърде много. Добро решение за 

туширане на екстремните разлики между нощната и дневната температурата е да се приложи 

термична маса. Това не спада към средствата за естествена вентилация, но е значително 

подобрение към мерките, приложени до момента. 

Ако заменим материала на интериорна стена отзад от стандартната неносеща  конструкция с 

тухлена стена с дебелина 20 см, ще намалим дела на некомфортно горещите часове до 4,6%. 

Студените часове спадат с няколко пункта до 52,1%, а комфортното време достига върхов дял от 

43,3% (фиг. 063). 

 

Pic. 063: Conditions in the co-working space with the shading, window and cross ventilation and an interior brick 
wall as a thermal mass. 
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Pic. 064: Conditions in the co-working space with the shading, window and cross ventilation, an interior brick wall as a thermal 
mass and fan-induced airflow of 1m/s. 

 

5.4. Въздушно течение от вентилатори  

Скоростта на вятъра е един от ключовите фактори, които влияят на субективното усещане за 

комфорт. Внасянето на въздушен поток от 1 м/с чрез таванен или вертикален вентилатор, ще 

намалим дела на горещите часове до 1,1%. Делът на комфортните часове става съответно 

46,8%; делът на студените часове не се увеличава (52,1%). 

Електрическите вентилатори не представляват пасивна мярка. Въпреки това ще ги използваме 

като крайно средство в стремежа си да намалим до минимум необходимостта от 

климатизиране през лятото. Тези вентилатори консумират значително по-малко енергия от 

стандартните климатици. Ако като енергиен източник използваме фотоволтаични генератори на 

покрива, можем спокойно да причислим вентилаторите към пасивните климатизационни 

техники. 

Фиг. 064 онагледява ефекта на вентилаторите. Оперативната температура (средната стойност 

между стайната  и средната радиационна температура) не се променя. Горната граница на 

поносимата топлина нараства, както се вижда на адаптивната диаграма. Многоъгълникът, 

маркиращ зоната на комфортните стойности на температурата, нараства в полза на по-високите 

стойности. 

В заключение, средствата на естествената вентилация, изложени в тази глава, могат да изиграят 

значителна роля в овладяването на лятната горещина. Сумарната полза от този тип вентилация, 

в сравнение със засенчването на затворено пространство, е 26,5%. 
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6. Средства за увеличаване на естествената светлина 

Проблем, който би могъл да възникне в просторното фоайе, е недостигът на естествено 

осветление в частите, отдалечени от прозорците. Ще изследваме доколко това пространство 

може да разчита на дневна светлина и какви мерки могат да подобрят нейните количества.  

6.1. Годишна симулация на дневна светлина 

Като резултат от компонента за годишен анализ на осветеността получаваме стойността на 

автономност от слънчева светлина. Тази величина представлява процентното съотношение на 

броя на часовете от деня, когато точките от растера, разстлан успоредно над подовата равнина, 

са над прага на осветеност. Като праг на осветеност задаваме 300 лукса. Под тази стойност ще 

имаме нужда от електрическа светлина за съответната зона. Над нея  наличността е достатъчна, 

за да сме независими от изкуствено осветление.  

Фиг. 065 представя резултата от симулацията за пространствената конфигурация, както е 

зададена в новата функционална схема на колектив „Кино Космос“. Остъклението на фоайето 

включва южната стъклена врата, големите източни прозорци,  витрините на север и двата 

алтернативни изхода в близост до големия салон. Симулацията на дневна светлина се извършва 

върху растерна мрежа от точки, за да оцени осветеността през деня. Мрежата от точки дублира 

подовата площ, но е издигната на 80 см от нея. Болшинството действия, изискващи светлина, 

обикновено се извършват на тази височина и над нея. Оцветяването на повърхнината показва 

до каква степен  [% време от целия ден]  всеки сегмент от растера (цветен пиксел, съответстващ 

на 0,25см² площ) получава поне 300 лукса осветеност. 

 

 

Pic. 065: Daylight simulation for the lower (middle pic.) and the upper story (right pic.) of the foyer for the case 
of no additional measures for increasing the daylight  autonomy. 

Pic. 066: Daylight simulation for the lower (middle pic.) and the upper story (right pic.) of the foyer for the case of 
light shelves as an additional measure for increasing the daylight autonomy. 
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Както може да се види, при тази конфигурация е осигурена достатъчна осветеност на повечето 

части на мулти-пространственото фоайе. Основният обем на входния салон винаги получава 

количество светлина над зададения праг. Такъв е случаят и при частите на коридора в 

непосредствена близост до алтернативните южен и северен изход. Вътрешните части обаче 

постепенно потъват в тъмнина, докато стигнат пълен мрак – 0% автономност на дневната 

осветеност в централната зона. Тук по проект е разположена книжарницата. Следователно не 

може да се избегне електрическото осветление. За да можем да оценим автономността на 

дневната светлина за цялото пространство през цялата година, вземаме средния дял за всички 

точки от мрежата (77,7%). 

На втория етаж фоайето е преобладаващо осветено, но и не изцяло. Тук делът на средната обща 

автономност на дневна светлина е 89%. С нарастването на дълбочината в пространството тази 

стойност намалява, като в най-отдалечените ъгли спада до 60%. 

6.2. Светлинни рафтове  

Както приземният, така и горният етаж на фоайето са относително добре снабдени с дневна 

светлина. Въпреки това, с известни подобрения може да се намали необходимостта от 

електрическа светлина през деня. Зоните близо до прозорците са облени от светлина, докато в 

далечните зони тя липсва. Следователно, употребата на светлинни рафтове би следвало да 

компенсира неравномерното разпределение, като разпръсне част от дневната светлина до по-

отдалечените вътрешни ъгли. 

За да проверим тази хипотеза, ще поставим светлинни рафтове до големите източни прозорци и 

до южния алтернативен изход. На теория това би трябвало да отведе светлината до по-

отдалечените места – книжарницата и вътрешния коридор. Прилагаме материал с висока 

дифузна отражателност (0,7). Същата симулация се прилага и след въвеждането на новите 

елементи. Резултатите са озадачаващи. 

Както става видно от цветната растерна мрежа (фиг. 066), няма забележимо подобрение на 

условията на автономност на дневна светлина, нито на приземния, нито на първия етаж. След 

внимателен преглед установяваме, че светлинните условия дори леко се влошават. Тази 

тенденция се потвърждава и при сравняването на стойностите на средната годишна 

автономност на дневна светлина – 77% за приземния етаж и 88,8% за първия етаж. Разликите от 

двата случая са по-малко от 1 процент и свидетелстват за намалена автономност на дневна 

светлина. Може да се заключи, че светлинните рафтове не само нямат почти никакъв ефект, а 

дори вредят. 

7. Слънчева енергия 

В Пловдив, с неговите почти 2250 часа годишна слънчева светлина, може да се улови голямо 

количество слънчева енергия. Количеството обща (пряка и разсеяна) слънчева радиация, 
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падаща на хоризонтална повърхност, е 1287кВч/м2. Количеството, което пада на повърхност с 

оптимизиран ъгъл, е 1510 кВч/м2 [https://www.meteoblue.com]. 

Широкият плосък покрив предлага прекрасно поле за инсталирането на фотоволтаични и 

соларни колектори. Почти не се наблюдава засенчване от околни сгради или от други околни 

обекти, така че слънчевата светлина го достига без пречки. Покривът се състои от две основни 

зони: едната – над големия салон на киното, другата – над фоайето. 

7.1. Изследване на сянката 

Равнината на по-голямата и висока част над салона е нарушена от обема на купола в центъра и 

гредите, които го носят. Понастоящем подобният на атриум обем стърчи само на няколко 

сантиметра над повърхността на покрива, но конструктивно е много добре диференциран. 

Първоначално се е предвиждало той да бъде с подвижно плъзгащо се покритие на отвора, но в 

последствие е изпълнен като плътен плосък покрив. Във всеки случай обаче, конструкцията 

остава съобразена с първоначалната идея. Част от новата концепция за обновление би била 

тази идея да се осъществи на практика. Подвижният покрив няма да се движи настрани по 

релси, както е в оригиналния проект на арх. Шинков, а вместо това ще се използва хидравличен 

механизъм, който да го повдига вертикално на определена височина. Обемът също така ще 

бъде включен в последващата симулация за изследване на сянката. 

Ще проведем изследване на сянката, за да разберем коя зона остава ослънчена през целия ден 

и през цялата година. Според тази концепция надстроеният централен сектор е неподходяща 

зона за инсталирането на фотоволтаични панели, тъй като е желателно да остане лека и 

подвижна конструкция. Във всеки случай, конструктивните възможности не изключват варианта 

за поставянето на слънчеви инсталации и върху издигащата се платформа. Но за целите на 

настоящата разработка ще се абстрахираме от него. Цветният растер показва разпределението 

на сянката на покривната повърхност (фиг. 067). Червената крива разграничава слънчевите зони 

от тези, които са временно или постоянно засенчени. В резултат получаваме зоната, на която е 

най-благоприятно да се разположат слънчевите колектори и фотоволтаичната инсталация. 

Централният подвижен атриум би хвърлял нежелана сянка върху определени части на покрива. 

Освен това, в някои часове на деня по-високият обем на салона ще блокира слънчевата 

светлина към долния покрив на фоайето. Тази симулация е аналогична на изследването на 

часовете със слънчева светлина. Тя представя количествата слънчеви вектори, които достигат до 

покривната повърхност като градиент. В резултат получаваме зона от 505 м2 на големия покрив 

и друга от 216 м2 на малкия, които не са засенчени и на които могат да бъдат монтирани 

фотоволтаични панели и/или слънчеви колектори. 
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Pic. 067: The roof of the cinema building (left)- shadow study  (right). 

 

 

 

Pic. 068: A radiation sky dome for the higher hall roof, visualizing factors that are relevant for PV energy generation: 
distribution of the overall annual energy income upon the sun path and shading from the surrounding 
context. View from the east (left) and the south (right). 

Pic. 069: A radiation sky dome for the lower foyer roof, visualizing factors that are relevant for PV energy generation: 
distribution of the overall annual energy income upon the sun path and shading from the surrounding context. 
View from the east (left) and the south (right). 

 

Друга симулация, която би ни помогнала с оценката и оптимизацията на потенциала за 

събиране на слънчева енергия от покрива, е компонентът на Ladybug, който отчита засенчващи 
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фактори на хода на слънцето. При него се взема зона от покрива, за която се генерира небесен 

свод. Той дава нагледна представа как слънчевата радиация се разпределя на небето и как 

околният контекст блокира слънчевата светлина (фиг. 068 и 069). От симулацията можем да 

заключим, че единствените препятствия за слънчеви печалби са няколко дървета, сгради и 

близките хълмове рано сутрин и късно вечер. Притокът на енергия по това време така или иначе 

е по-малък. 

На това място в анализа могат да се направят някои по-груби изчисления за стойностите на 

притока на слънчева енергия. Тези резултати се основават на приблизителни статистики и могат 

да служат единствено за първоначална оценка. Цялостният годишен приток на енергия за това 

място с околния му контекст е 92821,4 кВч/м2. Настоящата стойност на електричеството в 

България е 0,13803 лв./кВч, или 0,0705 евро. Това означава, че брутната финансова полза от 

системата би била 12812,14 лв./год. 

Друга стандартна величина е коефициентът на полезно действие (КПД) на инсталацията. Това е 

съотношението между действителното и теоретично възможното годишно производство на 

енергия. Числото допълнително се коригира в зависимост от температурата – с нарастването на 

температурата намалява ефективността на фотоволтаичната инсталация. Има малка разлика 

между стойностите на КПД за големия и малкия покрив и тя се дължи на разликите в тяхната 

височина и засенченото. За големия салон годишното КПД, коригирано спрямо температурата, е 

62,7%; за долния покрив на фоайето стойността е 51%. 

В действителност това не са потенциално най-оптималните условия за мястото. Тези изчисления 

се отнасят за хоризонтални повърхности за двата покрива – с наклон 0°C. Чрез прилагането на 

друг компонент на Ladybug е възможно да се изчисли оптималният наклон и азимут 

(ориентация) за най-пълноценно използване на фотоволтаичната инсталация. Според него, за 

да се постигне най-голям приход на слънчева радиация през годината, панелите трябва да се 

наклонят на 30,6°C спрямо хоризонталната повърхност. Оптималният азимутен ъгъл е 172,8°C. 

Северът представлява 0°C и градусите растат по часовниковата стрелка. Това означава, че 

панелите трябва да се ориентират на юг и на 7,2°C на изток. При тези условия получената 

радиация би била 1422 кВч/м2. Ако приложим този оптимиран добив за същата покривна зона, 

изчислена предварително, отколкото общата, количество на получена енергия би било 

1026257,4 кВч/м2. Това е с 9% по- голяма ефективност в сравнение с хоризонтално 

разположените панели. Тъй като панелите ще бъдат разположени на наклонени рамки 

значително по-високо от повърхността на покрива, този процент неминуемо ще нарасне. 
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Pic. 070: A diagram, visualizing the various options for the tilt and the azimuth of the PV- installation and the most 
optimal configuration. 

 

8. Перспективи 

Явлението кино „Космос“ създаде положителна верижна реакция в съзнанието на много хора, 

пряко или косвено засегнати от проекта, и отзвукът достигна до широката пловдивска 

общественост. Общинският съвет се убеди в необходимостта от преосмисляне на намеренията 

си за старата сграда и инвестирането в нейното подновяване и ремонт. Проектът дори послужи 

за основа на настоящата научна разработка. 

Кино „Космос“ се превърна в значимо място на културната карта на Пловдив. Градът се готви за 

предстоящото домакинство на проекта Европейска столица на културата през 2019 г. Идеята да 

се възстанови сградата като културна платформа бе одобрена от Общинския съвет, който 

първоначално планираше разрушаването й. Идеята представляваше силен аргумент при 

преговорите между Пловдив и Европейската комисия по време на процеса по кандидатстване 

за престижната титла. 

До определен момент акцията се развиваше с многообещаващи темпове. Новото кино Космос 

започна да утвърждава иконичния си статус в културното портфолио на Пловдив. Но процесът 

бе спонтанно прекратен от общинските власти без да се изяснят по-нататъшните им намерения. 

Понастоящем проектът не се управлява от колектив „Кино Космос“. Главните визионери и 

инициатори бяха изключени без да бъдат удостоени със задоволителна аргументация или 

обяснение. Членовете на колектива са силно разочаровани от решението на Общинския съвет. 

Допълните тревоги са свързани с непрозрачността на предстоящото саниране и качеството на 

изпълнение, ако то въобще бъде осъществено.  

Въпреки обществено-политическите колебания, конфликтите на интереси и инвестиционните 

апетити, които шиканираха и вероятно окончателно провалиха хода на развитие, може да се 

счита, че дори и при тези обстоятелства нетната полза е положителна. Проектът е продукт на 
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колективните усилия на обществеността на Пловдив – от пионерите, които разобличиха 

инвеститорските намерения, защитиха сградата и предотвратиха нейното разрушаване, през 

ентусиастите, които поеха щафетата и развиха каузата, до Общинския съвет, който носи 

административната и морална отговорност за съдбата на сградата. Можем да вярваме, че този 

безкористен акт на обединени усилия ще се превърне от прецедент в песента на първа 

пролетна птичка в ренесанса на плодоносния креативен потенциал, заложен в това магическо 

кътче на модерната глобална екосистема.  

Не на последно място, кино „Космос“ предложи добър работен модел за тази магистърска теза. 

Това беше един вълнуващ, емоционално мотивиращ и реалистичен проект. Със своята 

сложност, той повдигна голям брой въпроси и постави много дилеми. Това наложи интегрален 

подход към разработката на проблема и отделните му компоненти. Отвори поле за разгръщане 

на творческа свобода, но и предостави солидна рамка и база за изследователска работа. 

Чест е да бъда част от поредната глава в дългата история на кино „Космос“. 


