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на кандидата за доцент 

по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия,  
по научна специалност  “Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране (в строителството)” към катедра “Автоматизация на инженерния труд” 
(Обява в ДВ бр. 64 / 16.08.2016 г.) 

 

гл.ас. д-р арх. Стоянка Маринова Иванова 
 
I. Статии в периодични и рецензирани научни списания 
 

(1) 

I.1 

Ivanova, S., Estimation of background diffuse irradiance on orthogonal surfaces under 
partially obstructed anisotropic sky. Part II – Horizontal surfaces,  
// Solar Energy (Elsevier) 02/2014; 100 (February): pp. 234-250,  
Impact factor 3.685; DOI: 10.1016/j.solener.2013.12.010 

Иванова, Ст., Определяне на фоновата дифузна радиация върху ортогонални 
повърхности под частично засенчено анизотропно небе. Част II – Хоризонтални 
повърхности 

Резюме: Тази статия представя нов аналитичен подход за определяне на фоновата 
компонента на дифузната радиация върху хоризонтални повърхности под частично 
засенчено анизотропно небе, когато съседни ортогонални вертикални и хоризонтални 
повърхности закриват части от небосвода. Това помага да се изчисли падащата дифузна 
радиация върху хоризонталните покриви на ортогонални сгради чрез използването на 
дефинираните тук хоризонтални анизотропни небесни изгледни фактори. Разгледан е и 
случаят на безкрайно дълъг градски каньон. Резултантните формули включват изотропна 
част и анизотропна корекция. Накрая статията описва и принципите за баланс на 
дифузната радиация като част от основата на предложената алгебра на анизотропните 
фактори. Статията включва примери, които демонстрират как новите анизотропни 
изгледни фактори могат да бъдат изчислени от други известни фактори с помощта на 
алгебрата на анизотропните фактори. 

Ключови думи: фонова дифузна радиация, засенчено анизотропно небе, анизотропен 
изгледен фактор, алгебра на анизотропните фактори 

 

(2) 

I.2 

Muneer, T., Ivanova, S., Kotak, Y., Gul, M., Finite-element view-factor computations 
for radiant energy exchanges. // Journal of Renewable and Sustainable Energy,  
Volume 7, Issue 3, May-June 2015, pp. 033108-1 - 033108-20,  
Impact Factor: 0.961; DOI: 10.1063/1.4921387 

Мунир, Т., Иванова, Ст., Котак, Я., Гюл, М., Изчисления по метода на крайните 
елементи на изгледния фактор за определяне на лъчистия топлообмен 

Резюме: Лъчистият топлообмен е от голямо значение в сектор Строителство. 
Наръчникът Guide A на CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers in UK) 
описва физичните основи и съответните математически функции за определяне на 
топлообмена на лъчиста енергия между повърхности с различна ориентация. Целта на 
тази статия е да представи програмни процедури за топлообмен, като покрие целия 
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диапазон от най-прости до най-общи формулировки. Статията описва, както 
аналитичните подходи и формули, така и числовите решения, базирани на микромрежа 
по метода на крайните елементи. Приложени са три различни микромрежи – 
равномерна и две неравномерни с увеличаване на елементите в аритметична 
прогресия, като е сравнена точността на получените резултати. Програмите са 
верифицирани и е разгледан пример с определяне на отразената от хоризонтална 
основа с области с различно албедо радиация, падаща върху наклонената повърхност 
на соларен панел. Предложена е оценяваща система TEP (Time-Error-Product) – 
произведение на време и точност, като начин за сравняване на ефективността на 
различни изчислителни методи. Коментирана е приложимостта на разгледаните 
подходи в модерния софтуер за симулиране на лъчисти топлинни потоци в сградата.  

Ключови думи: лъчист топлообмен, албедо, метод на крайните елементи, отразена 
слънчева радиация, VBA програми 

 

(3) 

I.3 

Ivanova, S., Muneer ,T., Finite-element heat-transfer computations for parallel 
surfaces with uniform or non-uniform emitting. // Journal of Renewable and 
Sustainable Energy,  Volume 8, Issue 1, January-February 2016, pp. 015102-1 - 
015102-16,  
Impact Factor: 0.961; DOI: 10.1063/1.4942543 

Иванова, Ст., Мунир, Т., Изчисления по метода на крайните елементи на 
топлообмена между паралелни повърхности с равномерно и неравномерно 
излъчване 

Резюме: Лъчистият топлообмен има много приложения в строителната физика. Той 
представлява обмен на лъчиста енергия между повърхности с различни ориентации и 
изложения. Разглеждат се два основни случая: топлообмен между (i) повърхности под 
ъгъл една спрямо друга, и (ii) успоредни една на друга повърхности. В една сграда 
пример за такъв топлообмен е между повърхностите на стени, тавани и подове. В 
предишна работа авторите вече представиха обобщено числово решение за определяне 
и анализиране на лъчистия топлообмен между повърхности от тип (i). В настоящата 
работа е представена обобщена разработка на случай (ii). Разработена е VBA програма 
за анализиране на лъчистия топлообмен между повърхности, които са успоредни една 
на друга и имат равномерни или неравномерни отражателна способност, падаща върху 
тях радиация и/или излъчване. Като демонстрационен пример за приложимостта на 
настоящата работа е представено изчисление на падащата отразена радиация върху 
стените на градски уличен каньон с различна ориентация и неравномерно албедо. 
Предложена е модификация на оценяващата система TEP2 (Time-Error-Product) – 
произведение на точността и квадратен корен от времето, като начин за сравняване на 
ефективността на различни изчислителни методи. Накрая е посочено приложение на 
настоящата разработка за решаване на задачи, свързани с енергийната ефективност в 
строителното проектиране. 

Ключови думи: лъчист топлообмен, метод на крайните елементи, албедо, отразена 
слънчева радиация, VBA програми 
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(4) 

I.4 

Ivanova, S., 3D Analysis of the incident diffuse irradiance on the building’s surfaces in 
an urban environment. // International Journal of Low-Carbon Technologies  01/2014; 
9(5), Oxford University Press, pp. 1-6 – Open Access, DOI: 10.1093/ijlct/ctu001 

Иванова, Ст., 3D анализ на падащата дифузна радиация върху сградните 
повърхности в градска среда 

Резюме: Проектирането на сграда с висока енергийна ефективност изисква от архитекта 
да изследва наличните соларни ресурси в прилежащата градска среда. 
Предназначението на представената методология е да изследва вариациите във всички 
компоненти на падащата соларна радиация дневно, месечно и сезонно за всички 
сградни фасади. Това е реализирано в компютърната програма 3D-SOLARIA. Във фокуса 
на статията е определянето на фоновата компонента на падащата дифузна соларна 
радиация върху сградните фасади под ортогонално засенчено небе с използване на 
анизотропни изгледни фактори. Накрая се разглежда приложението на този подход в 
архитектурното проектиране. 

Ключови думи: слънчева радиация, анизотропен модел, анизотропни изгледни 
фактори, частично засенчено небе, градска среда 

 

(5) 

I.5 

Иванова, Ст., Проблеми на автоматизираното архитектурно проектиране,  
// сп. Архитектура, 2/1992 г., стр. 38-40 

Резюме: Статията запознава читателя с някои от причините, довели до навлизане на 
автоматизираните системи за проектиране в проектантската практика, както и с 
предизвиканите от това промени в традиционната методика на архитектурно-
строителното проектиране. Анализират се препятствията в традиционното мислене, 
които затрудняват разбирането на точното място на компютъра и CAD-програмите в 
проектирането, както и се очертават пътищата, по които автоматизираното проектиране 
може да стане масова практика. Разглеждат се предимствата от изграждането на 3D 
модел на архитектурния обект, като се набляга на множеството ползи от по-нататъшното  
му развиване за целите и на останалите специалисти, участващи в проектирането – за 
функционални и технологични анализи и проверки, за топлотехнически и обемно-
пространствени изследвания и т.н. 

Ключови думи: CAD-системи, непрекъснати САПР, 3D-геометричен модел на сграда 
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II. Доклади в сборници от международни конференции, проведени в 
чужбина 
 

(6) 

II.1 

Ivanova, S., Generalized criteria of energy performance evaluation in early design 
stages of nearly zero-energy buildings, In Proceedings of II International Scientific and 
Practical Conference "The goals of the World Science 2016", Abu-Dhabi, UAE, 27-28 
January 2016, (ISSN 2413-1032) pp. 22-28  

http://ws-conference.com/archive/1340.pdf 

Иванова, Ст., Обобщени критерии за оценка на енергийната ефективност в 
ранните етапи от проектирането на сгради с близко до нулата потребление на 
енергия 

Резюме: Съгласно Директива 2010/31/EC страните членки на ЕС трябва да подсигурят, че 
след 31 декември 2020 г. всички нови сгради ще бъдат с близко до нулата нетно 
потребление на енергия (nZEB). За тях е характерна много висока енергийна 
ефективност, но все пак трябва да задоволят своите разнообразни енергийни 
потребности, които включват отопление, охлаждане, вентилация, топла вода и 
осветление. Те трябва да бъдат покрити в значителна степен от възобновяема енергия. В 
ранните етапи на идейното проектиране на тези сгради трябва да бъдат използвани 
обобщени критерии за енергийна ефективност на сградата, които да насочват 
проектанта в правилната посока. Характеристиките на сградната обвивка могат да бъдат 
оценени със следните два критерия: 1) фактор на формата й като мярка на 
компактността, и 2) обобщен коефициент на топлопреминаване U на сградната обвивка. 
Предлага се метод с мрежа от рози на слънчевата радиация, който служи за оценка на 
разпределението на слънчевите ресурси върху сградния парцел, когато той е ситуиран в 
сложна градска среда. Този метод може да насочи архитекта кои са най-добрите 
местоположения и изложения на главните фасади на сградните тела. Соларният 
потенциал на така получените сградни форми може да бъде оценен с помощта на 
сградния фактор на засенчване. 

Ключови думи: енергийни характеристики, идейно проектиране, фактор на формата, 
nZEB, роза на радиацията, сграден фактор на засенчване, обобщен коефициент на 
топлопреминаване U 

 

(7) 

II.2 

Ivanova, S., Use of fisheye orthographic projection for cumulative estimation of direct 
and diffuse irradiation under partially obstructed sky, In Proceedings of 7th 
International Conference on solar radiation and daylighting Solaris 2015, Celje, 
Slovenia, 21-22 May 2015, pp. 16-21 

Иванова, Ст., Използване на fisheye ортографска проекция за кумулативно 
определяне на директната и дифузна радиация под частично засенчено небе 

Резюме: Определянето на количествата падаща слънчева енергия върху приемна 
повърхност под частично засенчено небе не е лесен за решаване проблем. В същото 
време това е важно за всички задачи, свързани с оползотворяване на слънчевата 
енергия. В тази статия разработваме подход, с чиято помощ този проблем може да бъде 
решен с помощта на компютърната графика. Пространствените схеми (patterns) на 
излъчваната от небосвода радиация в различни времеви периоди могат да бъдат 
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предварително изчислени с компютърни програми, базирани на емпирични, полу-
емпирични или физични модели на слънчевата радиация (като програмите RADIANCE, 
libRadtran, DISORT и др.). Подходът използва комбинация от числово интегриране на 
предварително изчислени пространствени схеми на слънчевата радиация за дълги 
периоди (т.н. „кумулативен небосвод”), с отчетени fisheye ортографски проекции на 
всички засенчващи небосвода обекти в околността на разглежданата повърхност. За 
целите на тази задача моделирахме поотделно директната и дифузната слънчева 
радиация. Като източник на директната радиация се разглежда слънчевият диск с ъглов 
диаметър 0.5° и ореолът около него с ъглов диаметър 5°. Двете компоненти на 
дифузната радиация – фоновата и околослънчевата, също са моделирани поотделно. 
Генерираните fisheye ортографските проекции на пространствените небесни схеми са 
дискретизирани в матрици от пиксели. Размерът на матриците може да бъде различен в 
зависимост от желаната точност. В статията се разглеждат fisheye проекции върху 
хоризонтална и вертикална приемна единица площ, но по принцип подходът е 
подходящ за засенчващи или приемни повърхнини с произволна форма и произволно 
местоположение. За PV приложения разглежданият период е година. За архитектурни 
цели двата критични сезона (зима и лято) и съответните им кумулативни небосводи са 
диференцирани. Разработена е компютърна програма, която да илюстрира и с която да 
се тества този подход. 

Ключови думи: частично засенчено небе, директна и дифузна радиация, fisheye 
ортографска проекция, кумулативно небе. 

 

(8) 

II.3 

Kotak, Y., Gul, M.S., Muneer, T., Ivanova, S., Investigating the Impact of Ground 
Albedo on the Performance of PV Systems, In Proceedings of CIBSE Technical 
Symposium, London, UK, 16-17 April 2015 

Котак, Я., Гюл, М., Мунир, Т. и Иванова, Ст., Изследване на влиянието на 
земното албедо върху производителността на PV системи 

Резюме: Няколко фактора влияят върху енергийното производство на фотоволтаичните 
инсталации. Земно албедо 0.2 е широко прието и обичайно се използва за моделиране 
на PV системи. Въпреки това повърхностите срещу тях могат да имат различно албедо и 
затова тази възприета константна стойност на албедото не е подходяща. Настоящата 
статия анализира реална фасада на университетска сграда с монтирани върху нея PV 
панели. Резултатите показват, че използвайки стойност 0.2 на албедото, се получават 
стойности на отразената радиация, които са с 31% по-малки от реалните. В статията се 
обсъжда използването на бяла боя и други покрития с високо албедо върху 
повърхностите пред фотоволтаичната фасада с цел да се увеличи количеството отразена 
радиация, която пада върху PV модули. 

Ключови думи: PV фасади, земно албедо, отразена радиация , топлообмен 
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III. Доклади в сборници от международни и национални конференции, 
проведени в България 
 

(9) 

III.1 

Иванова, Ст., Максимални летни стойности на слънчевата радиация по 
хоризонтални и вертикални сградни повърхности, Сборник доклади от XVI 
международна научна конференция ВСУ’2016, 9-10 юни 2016, София, България, 
стр. 255-260 

Резюме: Известно е, че при много високи летни температури в топлоизолационните 
материали, използвани в сградната обвивка, протичат нежелани физикохимични 
изменения, които влошават техните качества. Причината за такива температурни 
пикове се явява комбинацията от високи летни температури на околния въздух и 
значителните стойности на слънчевата радиация по часове и сумарно за деня. В 
условия на стремеж към по-ефективно ограничаване на топлообмена през сградната 
обвивка, значението на топлоизолацията и съхраняването на свойствата и 
продължителността на живота ù са ключови. В настоящата статия се цели 
определянето на максималните стойности на слънчевата радиация по хоризонтални и 
вертикални повърхности за най-горещите летни дни при ясно небе в България. 

Ключови думи: максимална слънчева радиация, горещи дни, сградна изолация 

 

(10) 

III.2 

Иванова, Ст., Определяне на оптимален наклон на плосък фиксиран соларен 
панел, Сборник доклади от Втора научно-приложна конференция с 
международно участие „Управление на проекти в строителството /УПС/”, 
5-6 ноември 2015, София, България, стр. 194-203 

Резюме: Един от начините сградите да оползотворяват слънчевата енергия е чрез 
соларни панели. Те представляват устройства, които преобразуват слънчевата 
радиация в топлинна или фотоелектрическа енергия. Сред соларните панели най-
използвани са тези с плоска приемна повърхност. Количеството радиация, което те 
получават и преобразуват в използваема енергия (топлинна или електрическа), зависи 
от наклона им спрямо хоризонта. Повечето соларни панели имат конструкция, която ги 
фиксира неподвижно. Затова трябва да се избере наклон, който да е подходящ за 
периода на максимално потребление. Всяко географско място има свои оптимални 
наклони на соларните панели, които зависят от климатичните му особености. Целта на 
настоящата публикация е разработването на нова по-точна методика за определяне на 
подходящия наклон на плоски соларни панели. 

Ключови думи: слънчева радиация, слънчев колектор, оптимален наклон, соларен 
панел 

 

(11) 

III.3 

Иванова, Ст., Избор на периоди и ъгли за настройване на плоски соларни 
панели с променлив ъгъл, Сборник доклади от Втора научно-приложна 
конференция с международно участие „Управление на проекти в 
строителството /УПС/”, 5-6 ноември 2015, София, България, стр. 184-193 

Резюме: Соларните панели представляват устройства, които преобразуват слънчевата 
радиация в топлинна или фотоелектрическа енергия. Най-често те имат плоска 
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приемна повърхност. Количеството радиация, което те получават и преобразуват в 
използваема енергия (топлинна или електрическа), зависи от наклона им спрямо 
хоризонта. Макар че някои соларни панели имат конструкция, която ги фиксира 
неподвижно, при други е възможна двукратна или четирикратна промяна на ъгъла на 
приемната повърхност на панела през годината. Така целта на настоящата публикация 
е разработването на нова по-точна методика за избор на периоди и ъгли за 
настройване на соларните панели с променлив наклон съобразно географската 
позиция и климатичните особености на тяхното местоположение. 

Ключови думи: слънчева радиация, слънчев колектор, оптимален наклон, соларен 
панел 

 

(12) 

III.4 

Иванова, Ст., Тримерно моделиране за целите на 3D-печата на сгради, 
Годишник на УАСГ, том 48, свитък 12 – III, Сборник доклади от Първа научно-
приложна конференция с международно участие Стоманобетонни 
конструкции – теория и практика, 22-23 октомври 2015, София, България, стр. 
151-157 

Резюме: 3D печатът е нова технология за изграждане на тримерни обекти чрез 
наслагване на материал в последователно разположени във височина пластове. През 
последната година се увеличи броят на приложенията на тази технология и в 
строителството за изграждане на малки едноетажни домове и на дву- и повече етажни 
сгради с по-сложно разпределение. Множеството предимства на този метод на 
изграждане водят до увеличаване на броя на реализациите. В основата на този начин 
на печат на сгради и съоръжения стои тримерното им моделиране в подходящи CAD 
системи. В тази статия се прави преглед на основните стъпки при тримерното 
моделиране и отпечатване на сгради, разглеждат се наличните програмни системи и 
се обсъждат някои специфични страни на моделирането за целите на 3D печата на 
сгради. 

Ключови думи: 3D печат, нови технологии, тримерно моделиране 

 

(13) 

III.5 

Иванова, Ст., Устойчивата умна къща и слънчевата енергия, Сборник доклади 
от XV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4-5 юни 2015, София, 
България, том III, стр. 217-222 

Резюме: През последните години с широкото разпространение на дигиталните 
технологии нараства популярността на термина „Умна къща” (УК) и се увеличава броят 
на построените интелигентни домове. Актуалността на темата налага строителната 
индустрия също да се подготви за това предизвикателство. В настоящата статия се 
прави исторически преглед на съществуващите предпоставки да бъдат създавани УК. 
Разглеждат се техните основни принципи, наличните технически възможности и 
очакваните им способности в близко бъдеще. Енергийните параметри на УК са от 
ключово значение. Стремежът към икономия на енергия дефинира УК като 
потенциално устойчиви и способни да допринесат за намаляване на въглеродните 
емисии в градовете. Сред подходящите за тях източници на възобновяема енергия 
изпъква слънчевата енергия. Тя обаче е налична за ограничен период от денонощието, 
характеризира се с неравномерност, а това изисква да бъдат разработени технологии 
за съхраняването ù за отложено ползване. Накрая се разглежда интегрирането на 
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умните къщи в умен град. 

Ключови думи: умна къща, соларна енергия, съхраняване на енергия, e-house, 
domotics 

 

(14) 

III.6 

Иванова, Ст., Чобанов, Пл., Вариантно изследване на сезонната вертикална 
ослънченост за различни типове градски каньони, Сборник доклади от 
Международна научна конференция „Архитектура, строителство, 
съвременност”, 28-30 май 2015, Варна, България, стр. 265-274 

Резюме: Пълният достъп до слънчевите ресурси се ограничава от прилежащата 
градска среда около сградите. Целта на настоящото изследване е да определи 
сезонната ослънченост върху вертикалните стени на различни типове градски улични 
каньони. Под този термин се разбира сключено застрояване, при което сградите по 
цялото протежение на улицата между две напречни пресечки се застрояват долепени 
една до друга. Такива са повечето улици в централните градски части. В статията се 
разглеждат примерни варианти на градски каньони, като се комбинират различни 
ориентации на улиците (изток – запад, север – юг) с различни пропорции между 
височина и ширина. В изчисленията са включени директната и дифузната слънчева 
радиация, падащи върху вертикалните сградни повърхности през двата критични за 
България сезона зима и лято при географските и климатични условия на София. 

Ключови думи: слънчеви ресурси, анизотропен модел на дифузната радиация, 
частично засенчено небе, градска среда 

 

(15) 

III.7 

Иванова, Ст., Розата на слънчевата радиация като индикатoр на наличния 
слънчев ресурс за ситуиран в градска среда парцел, Сборник доклади от 
Международна научна конференция „Архитектура, строителство, 
съвременност”, 28-30 май 2015, Варна, България, стр. 255-264 

Резюме: Успешното проектиране на енергийно ефективни сгради не се изчерпва само 
с проектирането на енергийно съхраняващи сградни обвивки. Формата на сградата 
трябва да  оползотворява наличната слънчева радиация, която в градска среда 
обикновено е ограничен ресурс. В настоящата статия като индикатор за наличния 
слънчев ресурс се разглежда розата на слънчевата радиация. Тя по подобие на розата 
на ветровете представлява полярна диаграма и илюстрира количеството падаща 
слънчева радиация върху вертикални сградни повърхности с различна ориентация за 
зададени периоди от време (месеци, сезони, година). С нейна помощ могат да се 
оценят наличните слънчеви ресурси за ситуиран в градска среда парцел, както и да се 
насочи архитекта или урбаниста как е най-добре да бъдат ориентирани основните 
фасади на бъдещата сграда или група сгради. 

Ключови думи: слънчеви ресурси, анизотропен модел на дифузната радиация, 
частично засенчено небе, градска среда 
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(16) 

III.8 

Иванова, Ст., Определяне на сграден фактор на засенчване в градска среда, 
Сборник доклади от Международна научна конференция „Проектиране и 
строителство на сгради и съоръжения”, 11-13 септември 2014, Варна, 
България, стр. 588-596 

Резюме: Успешното проектиране на енергийно ефективни сгради не се изчерпва само 
с проектирането на енергийно съхраняващи сградни обвивки. Трябва да се отчита и 
възможността формата на сградата да бъде избрана така, че да оползотвори по-добре 
наличните естествени енергийни ресурси – слънчевата радиация и светлина. Много е 
късно анализът на енергийните ресурси да става едва в по-късните етапи на проектния 
процес. По-добре е още в най-ранните етапи на проектиране, когато архитектът 
изследва възможните сградни форми и планови решения, той да е в състояние да 
оцени числово потенциала на една сградна форма да оползотворява слънчевата 
енергия в условията на конкретната градска среда. Вместо от него да се очаква да 
изпълни това, следвайки интуицията си, по-добре е той да разполага с програмно 
средство за целта. Настоящата публикация предлага взаимодействието между 
наличната слънчева енергия, формата на бъдещата сграда и засенчващите обеми в 
прилежащата градска среда да бъде оценявано количествено с помощта на т.н. 
сграден фактор на засенчване, който представлява пропорцията между засенчената 
слънчева енергия, която не успява да достигне изследваните повърхности на сградата 
и максимално възможната за получаване слънчева енергия, ако сградата се намираше 
в среда без никакво засенчване. Архитектите могат да използват получената числова 
стойност, за да оценят засенчващия ефект, причинен от околната градска среда, както 
и самозасенчващия ефект, причинен от сградни тела, влизащи в композицията на 
изследваната сграда. В зависимост от предназначението на сградата архитектът може 
да търси по-голямо или по-малко засенчване през различните сезони. Затова 
сградният фактор на засенчване трябва да се изчислява поотделно за двата критични 
сезона (зима и лято). През лятото по-голямото засенчване е желано, за да може да се 
предпази сградата от прегряване. През зимата, когато сградата изпитва недостиг от 
топлинна енергия, трябва да се търси намаляване на засенчването и да се предпочитат 
варианти с по-ниски стойности на засенчващия фактор. Методиката е реализирана 
чрез компютърната програма 3D–SOLARIA, разработена да помага на архитекта в 
отчитането на наличните слънчеви енергийни ресурси с цел проектирането на сгради с 
по-добра енергийна ефективност. 

Ключови думи: слънчева радиация, сграден фактор на засенчване, частично 
засенчено небе, градска среда, климатични промени 

 

(17) 

III.9 

Иванова Ст., Влияние на покривните фотоволтаични системи върху сградния 
фактор на засенчване, Първа научно-приложна конференция с международно 
участие „Управление на проекти в строителството /УПС/”, 4-5 декември 
2014, София, България, стр. 369-375 

Резюме: В по-ранна публикация предложихме взаимодействието между наличната 
слънчева енергия, формата на бъдещата сграда и засенчващите обеми в прилежащата 
градска среда да бъде оценявано количествено с помощта на сграден фактор на 
засенчване като съотношение между засенчената слънчева енергия, която не успява да 
достигне изследваните повърхности на сградата и максимално възможната за 
получаване слънчева енергия, ако повърхностите на сградата се намираха в среда без 
никакво засенчване. Архитектите могат да използват тази числова стойност, за да 
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оценят засенчващия ефект, причинен от околната градска среда, както и 
самозасенчващия ефект, причинен от сградни тела, влизащи в композицията на 
изследваната сграда. В настоящата работа се изследва влиянието на покривните 
фотоволтаични системи върху стойностите на сградния фактор на засенчване по 
сезони. 

Ключови думи: покривни фотоволтаични системи, сграден фактор на засенчване, 
слънчева радиация 

 

(18) 

III.10 

Иванова Ст., Изследване на енергийната ефективност на сгради с различни 
пропорции и ориентация по отношение на получената слънчева радиация, 
Сборник доклади от Международната юбилейна научно-приложна 
конференция УАСГ2012, 15-17 ноември 2012, София, стр. 459-464 

Резюме: Енергийната ефективност на една сграда има две страни. През зимата се 
целят максимални топлинни слънчеви печалби и минимални топлинни загуби. 
Първото се постига с по-голяма по площ външна повърхност, ориентирана към южното 
слънце, а второто – с по-компактна форма на сградата. В настоящата разработка с 
помощта на данни от PVGIS се изследват различни варианти на пропорции и 
ориентации на ортогонална по план сграда с фиксирани обем и разгъната площ, с цел 
да се определи в кои случаи се получава най-благоприятно съотношение на топлинни 
загуби и получена слънчева радиация за зимния и летния период. 

Ключови думи: пряка и дифузна слънчева радиация, анизотропно небе, PVGIS, 
енергийни загуби, енергийна ефективност, ефективни пропорции на сгради 
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III.11 

Иванов Р., Иванова Ст., Система за подготовка на учебни текстове и графична 
анимация, Сборник доклади от Международна конференция DECSYM’93 & 
SAER’93, Св. Константин, Варна, 1-3 октомври 1993 г., стр. 278-281 

Резюме: В статията се описва разработена от авторите система за подготовка на 
учебни текстове и графична анимация, с чиято помощ се създават и обработват учебни 
материали. Предназначението й е да предостави инструментални средства на 
обучаващите (лектори, учители, асистенти, ръководители на курсове и занятия и др.) за 
подготовка на учебни материали, включващи информационен текст и и съпътстващи го 
графични илюстрации и анимации, както и средства за визуализация на материалите и 
провеждане на тестове. Описват се основните предимства и достойнства на 
разработената система. Системата е съставена от две основни части. Едната е 
предназначена само за преподавателите и служи за подготовка на учебните 
материали, а втората – както за обучаемите, така и за техните преподаватели. По-
подробно са разгледани редакторът на текстове, графичният модул и частта за 
подготовка на тестове. 

Ключови думи: учебни текстове, хипертекст, векторна и растерна графика, анимации, 
тестове, учебни материали 
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III.12 

Иванова Ст., Иванов Р., Една система за компютърна анимация в реално 
време за учебни цели, Сборник доклади от Международна конференция 
DECSYM’93 & SAER’93, Св. Константин, Варна, 1-3 октомври 1993 г., стр. 282-285 

Резюме: Добре известно е, че непознат учебен материал се възприема по-добре, ако е 
пояснен от графични илюстрации. В настоящата статия се описва система за анимация 
за учебни цели, която обединява и реализира различни подходи за генериране на 
графични илюстрации. Основни нейни характеристики са: универсалност и 
независимост от обекта за илюстриране, възможности за изготвяне както на статични 
изображения (илюстрации), така и на динамични изображения (анимации), 
използване на векторна графика и подходящо универсализирани елементи от 
растерна графика, използване на сравнително неограничена като размери моделна 
равнина (пространство), в което обектите се въвеждат в мащаб 1:1, но могат да се 
възпроизвеждат в различни екранни мащаби, модулна организация на илюстрациите, 
наличие на апарат за макродефиниране и др. В статията е описан управляващият 
системата език, в който са включени различни групи команди за: генериране на 
графични примитиви, задаване на характеристики на примитивите, реализиране на 
елементи от растерна графика, вмъкване на други илюстрации, управление на екрана, 
задаване на координатна система и активен прозорец, управление на моделното поле, 
визуализация, извеждане на съобщения, управление на курсора, на статуса, 
контролиране на отговор, използване на макродефиниции и др. Предвидено е 
системата да може да генерира и визуализира анимации в реално време. В настоящия 
си вид системата може да послужи за илюстриране на процеси, историята на които е 
известна или които трябва да бъдат онагледявани в реално време. 

Ключови думи: компютърна графика, анимация, векторна и растерна графика, 
графични примитиви, моделно поле, контролиран отговор, макродефиниции, 
управляващ език 

 
 
12.10.2016 г.       Изготвила:  
София             /гл. ас. д-р арх. Ст. Иванова/ 
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