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постига високи нива на яркост на изображението от 1500

кандела на квадратен метър, с гордост заявяват производи-

телите.

LG плазма с вграден цифров видеорекордер

На CeBIT в Хановер по традиция се случват най-интересни

продуктови появи и технологични подобрения. Сред многото

такива на тазгодишното издание на немското изложение

бе новият модел 42-инчов плазмен телевизор с вграден

цифров видеорекордер DVR на технологичния гигант LG

Electronics.

Плазменият телевизор с марка LG е едно от най-новите пред-

ложения на компанията, специално насочено към европейския

пазар, уверяват от българския офис на LG Electronics. Мо-

делът предлага усъвършенствани възможности за управле-

ние на телевизионното съдържание в реално време (time shift),

поддържайки функциите - пауза, превъртане и повторно

възпроизвеждане, дори на живо тв предаване. По този начин

си спестявате превключването с дистанционното на друг

канал по време на все по-дългите рекламни блокове. Можете

да проследите до насита и головете от футболния мач, който

тече в момента. Освен това телевизорът поддържа HDTV

стандарт.

Вградената технология LG XD Engine обезпечава преобразу-

ването на аналоговите тв програми в цифрови, подобрявайки

в значителна степен качеството на картината. И още - до

40-часов запис със стандартна разделителна способност

върху вградения 80 GB твърд диск. Новият LG телевизор

Коnica Minolta отличи най-добри фотографии за 2005-та година

Компания Коnica Minolta раздаде призове за най-добри фототвор-

би в конкурса „100-те снимки на Коника Минолта 2005“. Кон-

курсът се проведе в началото на март т.г. в рамките на наци-

оналната годишна изложба, организирана от фирма Интер Дата

Системи ООД - официален представител на Konica Minolta за

България. В конкурса се състезаваха над 700 фотоса, част от

които бяха включени и в експозицията на изложбата. Наградени-

те в общо трите категории участници отнесоха със себе си

цифров фотоапарат модел Коnica Minolta Dynax 7D, плюс обектив.

В трите раздела на конкурса: за артистична, за репортажна

фотография и фоторазказ, бяха дадени и поощрителни призове.

С предметна награда - фоточанта. Отделен участник в конкур-

са получи и специалното отличие на Фотографската академия

– двутомник „История на фотографското изкуство в България“.
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В началото на февруари

фирма Солитрон събра в

столичния хотел Хилтън

внушителен брой гости -

повече от 500 служители,

клиенти и патньори, за да

отпразнува 15-тата си го-

дишнина. Акценти в стилно-

то парти бяха официалното

откриване с главно дей-

стващо лице управителя на

Солитрон Петър Иванов,

тържественото изпълнение

на „Многая лета“, привет-

ствията на отбрани гости

по случай годишнината,

спектакъл под мотото „Ма-

гията Солитрон“ - комбина-

ция от магии, музика и

танци със специалното уча-

стие на маестро Астор.

Много емоция съпътстваше

традиционните за такива

поводи богата кухня и под-

брани питиета: домакини и

гости си спомниха за исто-

рията на бизнеса с ком-

пютърни технологии в

страната и размениха мис-

ли за бъдещето. Солитрон

е водещ български дистри-

бутор на продукти в облас-

тта на информационните и

комуникационните техноло-

гии. Концентрирана един-

Солитрон вдигна купон в Хилтън
 за петнадесетия си

юбилей

Sony пуска на eвропейския

пазар първите си Blu-ray оп-

тични дискови носители.

Както съобщават от евро-

пейското подразделение на

компанията Recording Media

& Energy (RME), дисковете,

базирани на технологията за

запис чрез син лазер (Blu-ray

Disc), се предлагат още през

този март в търговската

мрежа на Стария конти-

нент. От средата на месе-

ца потребителите ще мо-

гат да закупят еднослойни

презаписваеми BD-RE диско-

ве. А от април ще бъдат до-

стъпни и еднослойните BD-

R за еднократен запис. Ед-

новременно с това, Sony

анонсира и пазарния старт

на двуслойните си „сини дис-

кове“ до края на годината.

Заради значително по-голе-

мия си капацитет за запис

на данни, Blu-ray Disc медии-

те се определят като опти-

чен дисков формат на бъде-

щето. Еднослойните BD-R и

BD-RE Sony дискове позволя-

ват съхранение до 25 GB

данни, което е над пет пъти

повече от обема на стандар-

Европейски пазарен дебют
на Blu-ray дискове

от Sony

тно DVD. Или приблизително

над 2 часа висококачествен

видеозапис. Новото поколе-

ние „сини дискове“ на японс-

кия технологичен гигант под-

държа високоскоростен

трансфер на данни /2X ско-

рост, еквивалентна на 72

Mbps (или 9 MB/s)/, което ги

прави подходящи за запис на

видео, съхранение на данни и

копиране на обемни файлове.

Blu-ray дисковете на Sony са

обезпечени със специално

разработената от компани-

ята технология AccuCORE за

по-висока стабилност на за-

писа, защита от външни

фактори и повишена темпе-

ратурна издържливост на

носителя. „Стремежът ни е

да станем водещ играч на

пазара на Blu-ray медии през

2006 г. Изхождайки от своя

технологичен опит, желани-

ето ни е да предоставим

изцяло нова среда за продук-

тите с висока разделителна

способност и още повече

капацитет на оптичните

формати“, коментира Фриц

Хандке, директор на марке-

тинговите операции за Sony

RME.

ствено в дистрибуцията,

компанията е отговорна за

успехите на доста марки

компютърна и комуникаци-

онна техника у нас. Солит-

рон увеличи оборота си 25

пъти за последните 10 го-

дини, изразиха задоволство-

то си от постигнатото

домакините. И ние ги по-

здравяваме!



Domotechnica 2006
Международното изложение за битова техника Domotechnica в Кьолн, което

се провежда на всеки две години, се закри на 16 февруари. И тази година

компаниите впечатлиха със своя иновационен потенциал – от високи

технологии в кухнята през продуктови нововъведения в сектора на мал-

ките уреди, като представянето на тигани с вграден температурен дисплей,

до интелигентни елементи и решения в компонентните технологии. Ос-

вен новите разработки в областта на големите, малките и още по-малки

уреди за бита, като независим сегмент секторът на компонентите също

представи техническите усъвършенствания на бъдещето. Най-незабеле-

жимите компоненти като миниатюрните двигатели или микропомпите

имат ключов принос за иновационния потенциал на сектора.
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ТЕНДЕНЦИИ НА DOMOTECHNICA
Тенденциите в индустрията на домакинските уреди

по правило са насочени към по-добро качество на жи-

вота. Пестене на време, възможно най-прецизна хиги-

ена, високи технологии и дизайн бяха ключовите деви-

зи при представянето на разработки на нови продук-

ти. В основата на това е пазарното търсене на про-

дукти, които обещават улесняване на домакинската

работа. Например, един от производителите предста-

ви напълно автоматична машина за миене на зеленчу-

ци, докато друг показа островен абсорбатор, при кой-

то благодарение на специално покритие всякакви сле-

ди от пара и отпечатъци от пръсти остават невиди-

ми. Наблюдава се също и нарастваща тенденция към

навлизането на мултимедията в кухнята. Сред новите

продукти, които потвърдиха това, бяха островният аб-

сорбатор с вграден телевизор и микровълновата печ-

ка с LCD TV екран. В областта на домашната хигиена

все повече се използват прахосмукачки, които почи-

стват с дълбоко действие. В този контекст различни

производители представиха нови разработки, които се

сражават с най-дребните частици фин прах, акарите,

всякакви други алергени или формалдехиди, като с това

допринасят за подобряване качеството на въздуха в по-

мещенията.

DOMOTECHNICA 2006 В ЦИФРИ
1041 доставчици от 40 страни, от които само 12

процента от Германия, участваха на забележително из-

ложбено пространство от 80 000 m2 на Domotechnica

2006. Изложението привлече 18 000 посетители от 115

страни, от които около 30 процента от страната до-

макин. Следващата Domotechnica ще се състои от 18

до 21 февруари 2008 г.
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Използват ли се в съвременните домове у нас фото-

графии и за какво?

Фотографии за украса на дома се използват, макар и не чак

толкова често, колкото на нас, фотографите, ни се иска.

Като изключим снимките за спомен и плакатите на люби-

ми звезди, повечето художествени фотографии са свързани

с любима тема, човек или местност на обитателя на дома.

Ползват ли българите професионални услуги или пред-

почитат да правят фотографиите за дома самосто-

ятелно?

Фотографията за интериор се прави или от много добри

професионалисти, или от хора, които са превърнали хо-

бито си във втора професия. Истинският ценител има

висока летва за нещата и в техническо, и в художествено

отношение. Той не може да изреже нещо като стандар-

тен фототапет и да го сложи в рамка.

Склонни ли са домашните ценители да плащат за изку-

ство?

Цената на фотографията за интериор зависи от името на

автора, техническото изпълнение на копието (като голе-

мина, рамка, стъкло), както и от самата снимка, разбира се.

Най-често за нашия пазар в интериора се включват рамки-

рани копия в размер 20х30 см, чиято цена се договаря на

около 100 лева. Кашираните гигантографии могат да дос-

Фотографията в интериора
предполага тънък вкус,
съчетан с финансови
възможности

Евгени Димитров е управител на агенция БУЛФОТО, ча-

стна независима фотографска и информационна агенция,

която работи в широка гама дейности от фотографския

сектор – репортажи, новини, рекламна и художествена фо-

тография. Поддържа онлайн архив от над 20 хил. фотогра-

фии на български автори от много области на живота и

различни жанрове. Участва и организира изложби в стра-

ната и чужбина. Любимата самостоятелна изложба на Ев-

гени беше в Арт-клуба на ул. Иван Асен в столицата със

снимки на световни джаз звезди, които са свирили в Бълга-

рия през годините. Последната открива миналия месец в

Рим по време на Дните на българската култура там.

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ,
управител на агенция БУЛФОТО

тигнат и цени над 1000 лева, правят се заедно с проекта

на жилището и ако се снимат специално за този проект,

цената отива и още нагоре. Цената зависи и от това, дали

копието е единично, или подлежи на предлагане и за други

домове. Пазарът се развива паралелно с развитието на

вкуса на потребителя у нас и на възможността му да избе-

ре от повече качествени творби.

Кои са най-често ползваните теми във фотография-

та за дома? Какви са най-актуалните жанрове?

Най-любими и масови са пейзажните снимки, но те се

търсят повече в малките формати. В големите се наме-

стват по-добре абстрактни сюжети, класически рок и

джаз музиканти. Еротиката е друга тема, която вълну-

ва притежателите на дом за обзавеждане, но изисквани-

ята към нея са по-специфични. Предимно в интериора на

заведенията могат да се видят и натюрморти. Също в

барове и клубове излезе модата де се поставят архивни

фотографии на стара София и други градове.

Кои са хората, в домовете на които има фотогра-

фии?

Колкото и странно да звучи, това не са най-богатите в

България. По скоро критерият е интелектуален. Елитните

домове, които са най-изпипани в естетическо отношение,

при всички случаи са в пъти над средния стандарт, а доб-
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рата фотография можете да срещнете по стените на

жилища на адвокати, архитекти, медици, дипломати. Фото-

графията като елемент от интериора предполага тънък

естетически вкус, съчетан с финансови възможности.

Какво предлагат най-новите технологии за цените-

лите на фотографското изкуство у дома?

Хитът в последните години в САЩ са големи LCD мони-

тори, които са разположени на различни места в дома.

Компютър с възможност да поддържа различни изображе-

ня на всеки монитор, подава към тях снимки. Като минат

месец-два, и изображението се сменя. Съществуват спе-

циализирани галерии, които продават файлове за тези

домашни колекции.

Къде е границата между фотографското изкуство и

кича в съвременния български дом?

Тази граница зависи от вкуса на потребителя. Разлика-

та между голото тяло и откровеното порно, увеличено

и сложено в дома, понякога е трудно доловима. При всич-

ки случаи един билборд на Азис няма как да бъда причис-

лен към фотографското изкуство, въпреки че има голям

интерес към неговия образ от много потребители.

Повече ценителска или естетическа и декоративна

стойност имат фотографиите в българския дом?

Към момента на нашия пазар стойността е повече це-

нителска – за потребителя е важно да е свързан по ня-

какъв начин със сюжета на снимката. Известният фото-

граф Румян Кирилов – Роми ми разказа случка, когато е

обзавел цял апартамент с фотографии на една от носи-

телките на титлата Мис България, като обитателите

на дома са били близки на момичето. Но това, че човекът

е свързан със сюжета, не изключва необходимостта сним-

ката да е силна естетически.

Какво бихте препоръчали по отношение на използва-

нето на фотографиите в съвременния български дом?

Определено подборът на фотографиите трябва да ста-

ва заедно с проектирането на цялостната визия на дома.

Помислете добре дали картинката, която ви е впечат-

лила на пръв поглед, няма да ви омръзне или притесни, след

като я гледате повече от година. Не избирайте твърде

ангажиращ сюжет, защото не знаете дали във всички

състояния на духа ще можете да се наслаждавате на

снимката. Помислете и за това как ще се чувствате, ако

трябва да се обяснявате на гостите си някой твърде

провокиращ сюжет. Но, от друга страна, не слагайте

снимка само заради това, че трябва да я гледат други

хора. Нека това, което ще гледате на стената всеки ден,

ви носи приятно усещане винаги. Не пестете пари за

добре изработено в техническо отношение копие, защо-

то ако е копирано и проявено зле, или пък разпечатано с

лоши мастила, след време ще ви се наложи да слагате

нещо друго на мястото на снимката. Съобразете сним-

ката със степента на осветеност на мястото. Избяг-

вайте гланцовите повърхности и ако слагате стъкло

отгоре, по-добре е да е антирефлексно. Избягвайте да

слагате снимки на места, изложени на постоянна слънче-

ва светлина от прозореца, това ще съкрати живота на

копието. Ако снимката е от изложба или от известен фо-

тограф, осигурете се със сертификат за автентичност

от автора, така правите инвестиция - след време копи-

ето може да повиши цената си в пъти. Не излагайте

снимка близо до картина, винаги едната от двете губи

от ефекта си. Пробвайте различни комбинации от сним-

ки и не се страхувайте да експериментирате.
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снимка: ТЕОДОРА САКАЛИЙСКА
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При позвъняването ни, вратата на апартамента широ-

ко се отваря от домакинята Диди, която с присъщата си

непринуденост набързо ни въвежда в историята на семей-

ния им дом с Искрен. Семейството живее в апартамента,

намиращ се на тиха улица в оживен столичен квартал, от

няколко месеца. Емоционално Диди ни уверява, че при об-

завеждането на апартамента е реализирала много свои

идеи, но за нея създаването на един дом е продължителен

и непрекъснат процес, който никога не свършва. В този

момент към нас се присъединява и Искрен, поздравявайки

ни с рефрен от популярна българска песен. За екипа ни

остава да констатира хармонията в този дом, в който

пастелните цветове естествено се вписват с личното

пространство на всеки от членовете на семейството –

Диди, Искрен и дъщеричката им Клаудия.

В кухнята на Диди, Искрен и Клаудия техниката е от

различни марки. Дори и при бегъл поглед би могло да се

установи, че технологичното първенство в кухнята на

домакините ни напълно заслужено държи готварската

техника. Край стъклокерамичния плот с чувствителни на

допир бутони и комбинираната фурна с електрически и

инфрачервени нагреватели на Gorenje се изявяват и Диди,

и Искрен. Както и двамата в един глас ни уверяват, на

нея се пада честа да готви всекидневните ястия, дока-

то печката се превръща в запазена територия за Искрен

в случаите, при които семейството посреща близки при-

ятели със специални блюда. Иначе, като повечето млади

хора с динамични професии, и Диди, и Искрен не се опре-

делят като гастрономи и не обръщат специално внима-

ние на храната. Своето естествено място в кухнята на

Технологичният дом
на Диди Дрингова
и Искрен Пецов
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двойката са намерили абсорбатор Getair, хладилник Koncar

и пералня Siltal. Че Искрен и Диди са любители на кафе-

то, си личи по почетното място, което са отделили на

кафемашината Moulinex и термоканата Bosch. Както чи-

стосърдечно си признават любезните ни домакини, след

тях най-използваният уред в кухнята им е пресата за

сандвичи Synchro, в използването на която достойно се

изявява и тийнейджърката Клаудия.

Елегантната обстановка във всекидневната на Диди

и Искрен е резултат от баланса и хармонията в използ-

ваните цветове, материали и изискани аксесоари. В ред-

ките вечери, когато артистичното семейство няма ан-

гажименти извън къщи, телевизорът SONY и DVD рекор-

дерът Samsung се превръщат в притегателен център,

макар че както закачливо ни споделя Диди, певческите и

инструментални умения на Искрен конкурират достойно

и най-привлекателните предавания. За топлата атмос-

фера във всекидневната допринася и колекцията от

дървени произведения на изкуството, които Диди гриж-

ливо и с последователност събира при пътуванията си по

света. Че музиката е не просто средство за забавление

или отмора в този дом, а верую и стил на живот, проли-

чава по блясъка в очите на Искрен, когато ни показва

ретро музикалната си уредба JVC, производство от на-

чалото на 80-те години. С радост в гласа Искрен ни уве-

рява, че дълго е търсил да закупи точно такава уредба и

на учуденото ни „защо“ отговаря без колебание, че като

истински ценител на музиката предпочита аналоговия

звук. Иначе в музикалните си вкусове, домакините ни се

различават – той слуша джаз и баладична музика, тя –

ДИДИ ДРИНГОВА И ИСКРЕН ПЕЦОВ
са сред най-дългогодишните двойки в артистичните

среди у нас. Плод на приблизително двадесетгодишна-

та им връзка е тийнейджърката Клаудия. Той е изве-

стен основно като вокал на групата Латино Партиза-

ни. Освен като музикант и композитор, Искрен се

изязява професионално и като водещ на шоу-програми.

Тя балансира успешно дълга си на майка и партньорка

в живота на Искрен с предизвикателствата, които й

предлага собственият бизнес.
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парчета със съвременно звучене. С бащинска гордост

Искрен допълва, че музикалният вкус на дъщеря му се доб-

лижава до неговия собствен и въпреки крехката си

възраст Клаудия оценява класиката в попмузиката в пес-

ните на Бийтълс, Куин и др. В допълнение телевизор JVC

в стаята на тийнейджърката й дава свободата да гледа

любимите си младежки предавания.

Апартаментът се отоплява с климатик на Panasonic,

в добрите функционални качества на който се увери и

екипът ни в нетипично студения мартенски следобед, в

който гостувахме на семейството. Въпреки че и Диди, и

Искрен са артистични натури и, както сами признават,

абсолютни лаици в областта на техниката, като всич-

ки хора оценяват енергийната ефективност на техника-

та в дома си по размера на месечните си сметки за елек-

тричество. В това отношение домакините ни бяха кате-

горични, че ефективността на климатика е надхвърлила

и най-смелите им мечти. За любителите на технически

подробности ще подчертаем, че климатикът на семей-

ството работи в реверсивен режим, т.е. през зимата

отоплява, а през лятото охлажда. Иначе съоръжението е

с отоплителна мощност от 4.8 kW и охлаждаща мощност

от 3.45 kW.

В специално обособена ниша в апартамента се нами-

ра и работното студио на Искрен, в което домакинът ни

се опитва да се усамоти с музиката си, въпреки основа-

телните претенции на дамите в живота му също да

бъдат част от магията на музиката му. Освен оръдие на

труда в ръцете на домакина ни, компютърът в студио-

то е и любимо място за игри и общуване с приятели на

Диди, Клаудия и Искрен, което обяснява наличието и на

web камерата.
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Във времето на динамичните ценови скокове на парното

отопление все по-често хвърляме яден поглед към уредите,

монтирани на радиаторите в домовете ни. Сигурно си

спомняте краткия миг на топлофикационна слава, който

ни принуди да направим уредите за топлинно счетовод-

ство задължителен елемент от отоплението с парно.

С течение на времето далеч назад остана рационалният

мотив, че с тях бихме могли в известна степен да следим

разходите си за отопление. Освен стаения стрес от смет-

ката, която ще пристигне с края на отоплителния сезон,

сме в готовност да заделим от ценното си време и за

служителите от фирмата за топлинно счетоводство.

Задължителна процедура само за регистриране на няколко

стойности. И все пак, налага ви се да прекарате няколко

досадни часа вкъщи през работен ден в очакване на „хора-

та от парното“? Предлагаме ви да оползотворите време-

то, надниквайки в дебрите на показателите и числата, фор-

миращи вашия най-масивен семеен разход, с любезното

съдействие на Амелия Стоименова и Яна Илиева

Счетоводство
в парното
Как смятат разпределителите
на топлинна енергия
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Става въпрос за разпределителите на топлинна енер-

гия, както се наричат уредите, които повечето от нас

имат монтирани на радиаторите във всяко помещение в

дома. Вероятно всеки клиент на Топлофикация поне

веднъж си е задавал въпроса какво точно регистрират

те. Неправилно наричани топломери, уредите, монтира-

ни върху отоплителните ни тела, отчитат отдадената

от всеки радиатор топлина. Така наречените разпреде-

лители са основна неделима част от системите за топ-

линно счетоводство. Чрез тях по определена методоло-

гия се пресмята колко топлинна енергия потребява семей-

ството. Или ако изхождаме от наименованието – чрез тях

се разпределя вашето топлопотребление, спрямо това на

всички останали съседи.

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИТЕ СА ДВА ОСНОВНИ ВИДА -
изпарителни и електронни

Първият тип разполагат с измервателна ампула, вгра-

дена в самия уред. Както личи от името, в зависимост

от количеството изпарила се течност от ампулата, се

определя и колко енергия е отдал радиаторът. Електрон-

ните разпределители имат вграден сензор или система

от сензори. Потребената топлина се отчита на базата

на техните показатели. Най-общо казано, стойностите,

които отчитат разпределителните уреди, служат, за да

се пресметне какъв дял енергия консумира отделният

абонат.

Сами по себе си тези устройства не могат да служат

като самостоятелни измервателни уреди. Те предоста-

вят само част от информацията, нужна за изчисляване

на крайната сметка, която потребителят ще внесе в

касите на топлофикационното дружество. Формирането

й става на няколко етапа. Отделният разпределител

отчита потребената топлинна енергия в бездименсион-

ни единици. Но, внимание! Това число все още не е край-

ното количество отдадена от вашия радиатор топлин-

на енергия в kWh или Gkal, например. Получената стой-

ност се взима, за да послужи за база за по-нататъшно

пресмятане.

Каква е целта на този сложен алгоритъм? Да се извле-

че вашият конкретен дял от общото количество топлин-

на енергия, която е отчел топломерът в абонатната

станция във вашия вход. (Ако се ограничим до най-масо-

вия потребителски казус - обитателите на жилищен блок

с един или няколко входа.)

Или да отговори на въпроса, колко точно дължи за

парно вашият апартамент. Как се стига до финала или

как мистичното число, което разпределителят отчита,

се превръща в стойността на реално консумираната

топлина? Както вече подчертахме, деленията или едини-

ците, които разпределителят на вашия радиатор регис-

трира, са относителни или бездименсионни. За превръща-

нето на тези единици в консумирана топлинна енергия от

абоната Х се намесва толкова добре познатата систе-

ма за

ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО
Понесла доста негативи покрай общия пораздърпан

имидж на „парното“, тя все още си остава мътна зона

за масовия потребител. Най-опростено казано, чрез сис-

темата за топлинно счетоводство се прави вътрешно

разпределение на разходите за отопление и топла вода
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Сред основните параметри, участващи във формиране-

то на индивидуалната сметка за парно, е т.нар. засне-

мане на отоплителните тела, което се прави при първо-

началното въвеждане на системата. Разбира се, не

става дума за фотоснимка. Заснемането включва пълно

описание на геометричните и топлотехническите ха-

рактеристики на отоплителното тяло. Един своеобра-

зен паспорт на радиатора – размер, тип, брой ребра и

т.н. При това, ако ви хрумне да смените старите чугу-

нени ветерани с нещо по-компактно и съвременно, про-

цедурата по ново заснемане е задължителна. Коефици-

ентите, които специалистите отчитат, се вземат

предвид по-късно при изчислението на отдадената от

радиатора топлинна енергия.

ЧУДОТО -
ЗАСНЕМАНЕ НА РАДИАТОРА
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на абонатите, включени към една абонатна станция.

Въпреки сериозните критики, които се отправят към

правдивостта и коректността на резултатите, получа-

вани от тези системи, за момента не съществува по-

точен начин за разпределяне на разходите за топлинна

енергия между отделните абонати. И то във варианта

централно топлофицирани сгради с вертикални отопли-

телни инсталации. Но системите за топлинно счетовод-

ство далеч не са родна иновация, нито са принадено ре-

шение за мегаломанската соцтоплофикационна инфра-

структура. Прилагат се масово в държавите от Европей-

ския съюз. И както във всяка друга сфера, когато се иг-

рае по правилата, технологично няма повод за съмнение

в точността на разпределението и отчитането на топ-

линната енергия между абонатите.

ОТЧЕТОХМЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИТЕ. СЕГА КАКВО?
Да предположим, че успешното сте дочакали предста-

вител на вашата фирма за топлинно счетоводство. Той

е посетил дома ви и е отчел деленията (показанията) на

радиаторните ви разпределители. Вече може да започне

същинската работа по изготвянето на сметката ви за

отопление. Тези единици се въвеждат в специализирана-

та компютърна система, която ги изчислява на базата

на методика за изчисление, с която фирмата ви за топ-

линно счетоводство е предпочела да работи.

Макар че отделните фирми разполагат със собствен

изчислителен софтуер за пресмятане на реално потре-

бената енергия, както можете да се досетите, не се

ползват радикално различни принципи. Напротив, между

тях има доста общи неща. Най-малкото пресмятат едни

и същи показатели. На първо място, това е отчетената

след отоплителния сезон стойност от общия топломер,

монтиран в абонатната ви станция.

За да се

РАЗПРЕДЕЛИ СТОЙНОСТТА
между вас и съседите от входа, първо се отделя настрана

колко топла вода сте изхарчили. Като за да се разберат

точните кубици, разбира се, се ползват цифрите показани

от водомерите, които всеки има в дома си. В сметката

влизат още общите разходи на топлина в сградата, ко-

ито включват загубите по щранговете и разходите за

отопление на общите помещения в сградата. Тези т.нар.

общи разходи на топлинна енергия в сградата са важни

и далеч не са константен показател за всички сгради.

Видът на строителния материал, например, оказва сери-

озно влияние върху тях. Не еднакво добре задъжат топ-

лина тухлените и панелните блокове. От значение е и

дали сградата е с добра изолация, както и годинките на

самата постройка. Влияние върху общия процент загуби

оказват и фактори като местоположение, изложение на

въздушни течения и ред подобни влияния на средата.

Важно е да имате предвид, че според действащата в

страната нормативна база, регламентираните

ОБЩИ РАЗХОДИ
са между 15 и 30% от общо подаваната топлинна енргия.

Но според редица специалисти  цифрата не е особено

точна и в доста голям брой случаи загубите могат да

бъдат и по-големи от 30%. Но какъв процент общи раз-

ходи ще залегне в изчисленията в крайна сметка се оп-
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Технологично е напълно възможно да

си спестите трепетното очакване

на човека от фирмата за топлинно

счетоводство, отнемащ ви цял ден,

само за да впише няколко цифри. Ре-

зултатите от разпределителите мо-

гат да бъдат отчетени дистанцион-

но. Ако разпределителите ви са елек-

тронни и са снабдени със специален

комуникационен блок, снемането на

показанията би могло да се осъще-

стви и дистанционно. При тази про-

цедура от помощ може да е преноси-

мият компютър, например. Това,

първо, би изключило какъвто и да е

ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ
НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИТЕ

субективизъм при отчитането и

възможни „споразумения“ между по-

требителя и отчитащия.

Недостатъкът на това удобство е

по-високата цена на разпределите-

лите с дистанционно отчитане. А и

има изискване всички уреди, монти-

рани на отоплителните тела в це-

лия вход, да са еднакви. Дори и 99%

от живущите да си ги позволят и да

са с възторжени намерения, дос-

татъчно е да се сблъскат с упор-

ството само на един недобре на-

строен съсед.
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ределя от собствениците на апартаменти в сградата.

Този демократичен принцип има доста основания, тъй

като не друг, а обитателите поемат този разход. Раз-

пределението на тази сума между всички става най-вече

на базата на кубатурата на жилищата. Например, соб-

ствениците на тристайни апартаменти ще плащат

повече за изтеклата в пространството топлина, откол-

кото живеещите в двустайни жилища. И това не е всич-

ко. Свикнете с мисълта, че в тази сметка влизат и

ЗАГУБИТЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
по щранговете в сградата. Причината е, че за изтича-

щата извън апартаментите топлина от преминаващи-

те тръби, все някой трябва да плаща. Съвсем естестве-

но, това не е топлофикационното дружество. И понеже

стрелката пак сочи към вашия джоб, е полезно да се по-

интересувате как точно стоят нещата с общите раз-

ходи във вашия вход.

ДА ТЕГЛИМ ЧЕРТАТА
Следите ли внимателно хода на пресмятанията? Вре-

ме е да въведем в системата за топлинно счетоводство

и други на пръв поглед незначителни допълнителни фак-

тори като изложението на апартамента и етажа. Южно

или северно изложение, съответно по-топли или по-сту-

дени стени. Вътрешен или външен апартамент. Подроб-

ности, които се преценяват още при монтирането на

разпределителите и участват при съставянето на

сметката. Вземат се под внимание и предварително

събрани данни за радиаторите, с които се топлите

(т.нар. заснемане). След толкова много показатели,

които се имат предвид, време е за крайния резултат.

Вашата лична сметка за парно. Тя се оформя, след като

всички изброени параметри се въведат в изчисляваща-

та система за топлинно счетоводство, която пресмя-

та реално потребената топлинна енергия, съответ-

стваща на всяка бездименсионна единица, отчетена от

вашия разпределител. Стойността, която се получава

накрая, винаги е по-висока от тази, която ни се иска. А

в доста случаи калкулациите на топлофикационните

дружества ви изглеждат доста пресилени на фона на

хладните дни и нощи вкъщи. Но все пак, не забравяйте,

че колкото по-висок е процентът на включилите се в

системата за топлинно счетоводство, толкова по-ко-

ректно е отчитането на крайните клиентски сметки.

Дори и не всички абонати да имат включено парно, ра-

ботещо на пълна тяга. По тази причина и в редица

страни от Европа системата за топлинно счетовод-

ство се прилага, само ако процентът на включилите се

е 100. Но, дори и един абонат от тези сто процента да

използва интелектуалните си способности, за да мами

показанията от разпределителите, справедливостта в

съотношението потребление-плащане за всички оста-

нали ще отпътува в зоната на здрача.
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Искате да сте сигурни, че описаното в сметката, ко-

ято току що сте получили, е реално потребеното от

вас? В какъв случай е добре да знаете:

Резултатите от системата ще бъдат толкова по-точ-

ни, колкото повече са включените абонати към вашата

абонатна станция.

Коректното определяне на мястото и монтажа на раз-

пределителя върху радиатора е от определящо значе-

ние, за да платите толкова, колкото само вие потре-

бявате.

Качеството на разпределителите е важно. Като всеки

уред и те подлежат на обслужване и замяна след опре-

делен период. Например, ампулата на изпарителните раз-

пределители се сменя след всеки отоплителен сезон.

Не забравяйте, че за да е точна изравнителната ви смет-

ка, трябва всички обитатели от един вход да подхождат

почтено към нея. Ако някой от съседите прави опити за

манипулация на разпределителите, това директно бърка

в джоба на останалите.

ЗА ДА ИЗБЕГНЕМ
СЪМНЕНИЯТА В СМЕТКАТА
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Със сигурност оттук-оттам вече сте чули за набира-

щите популярност термопомпени системи за отоплява-

не и охлаждане в бита. Тези конструкции с комбинирано

действие са едни от най-ефективните решения за загря-

ване на въздуха вкъщи през зимата и за охлаждането му

през лятото. С тях бихте могли да произвеждате и не-

обходимата на домакинството ви топла вода. Въпреки че

дебютът на термопомпените системи на българския

пазар се случи едва преди няколко години, в света тези

техонологии се използват от десетилетия. На Стария

континент навлизат още в годините преди Втората

световна война. Днес, те се радват на все по-голяма

популярност в цял свят, заради устойчивата тенденция

към поскъпване на традиционно използваните енергийни

източници.

Бонус от слънцето
Принцип на термопомпените
инсталации

Термопомпените инсталации се използват за отопление и охлаждане на

дома, оползотворявайки енергията, която слънцето акумулира в земята.

Те са екологично чисти - не замърсяват природата. Енергийно ефективни

– използват дадености, с които природата ни дарява от милиони години

– живителната топлина на слънцето и съзидателната мощ на земята.

Спасяват ни от данъци – с това вече слагаме край на романтичното им

описание… С технологията и принципите, на които работят тези все по-

налагащи се в света на технологиите за отопление и охлаждане системи,

ви запознава Амелия Стоименова.

ОТКЪДЕ ИДВА ЕНЕРГИЯТА БОНУС?
Сигурно вече си задавате въпроса какво е това почти

вълшебно решение, което хем затопля, хем охлажда.

Всъщност, принципът на работа на термопомпите е из-

ключително елементарен. Тези системи оползотворяват

наличната в земните пластове топлинна енергия. Слънче-

вата енергия, така важна за живота на планетата, се

акумулира от земните пластове. През летните месеци

слънчевите лъчи затоплят земните пластове в дълбочи-

на. Обратно, през студените зимни месеци акумулирана-

та в земята топлинна енергия се излъчва в посока към

земната повърхност. Дотук нищо ново, нали? Това са ес-

тествени процеси, които се наблюдават в природата от

памтивека. Именно на тях, обаче, се дължи работата на

термопомпените системи и прочутата им ефективност.
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В търсене на нови решения за отопление и климати-

зация, учените са установили, че температурата на зем-

ната кора на дълбочина от няколко метра, е относител-

но постоянна. И не само това, температурата там е

близка до средногодишната температура на въздуха в

даденото географско местоположение. Логично може да

се предположи, че страшно високите температури в

ядрото на земята водят до затоплянето на по-горните

земни пластове. Всъщност, експериментално е устано-

вено, че много малка част от акумулираната в земната

кора топлинна енергия е резултат от топлообмена със

земното ядро. Така че налице са всички основания да се

смята, че за топлинната енергия в земната кора е винов-

но основно слънцето.

Работата на термопомпените инсталации се основа-

ва на затоплените в дълбочина земни пластове. Разбира

се, би било погрешно да считаме, че температурата на

тази дълбочина заковава строго определена стойност и

не помръдва от нея. Температурата в земните пласто-

ве на такава дълбочина се колебае, но диапазонът, в кой-

то се променят стойностите й, е много по-тесен. В

сравнение с какво, ще кажете вие? Ами, разбира се, в

сравнение с годишните промени в температурата на
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въздуха. А и не само на годишните промени. През после-

дните години сме свидетели на денонощни амплитуди в

температурата на въздуха от порядъка на 15 градуса,

дори и на нашите ширини.

КАК РАБОТЯТ ТЕРМОПОМПИТЕ?
По аналогия с водните помпи, а и както личи от име-

то им, термопомпите също „изпомпват“ – само че не

вода, а енергия от земята. Най-общо термопомпата се

състои от два топлообменника, компресор и едно стес-

нение, наречено дросел. Основната идея е да се отнеме

топлинна енергия от голям обем околна среда, например

от въздуха, подземните води или от земята, да се по-

даде на определен обем вода, която - примерно - да сто-

пли дома, офиса, басейна или водата за домакински нуж-

ди.

Иначе казано, инсталации в земята или в дълбочък во-

доизточник, затоплят или респективно охлаждат флуид,

на принципа на топлообмена. Вследствие на това, дви-

жейки се по тръбната система, флуидът пренася акуму-

лираната в земята слънчева енергия към дома ви през зи-

мата. И обратно през лятото, отвежда топлината към

по-студените земни пластове, където се охлажда. Това

в забележително висока степен намалява енергийните

разходи за климатизация на дома, в сравнение с тради-

ционно използваните системи за отопление или охлажда-

не.

МНОГООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ
Това че практически термопомпите се реализират

чрез тръбни системи, в които циркулира определен топ-

лообменен флуид (фиг. 1), предопределя видовото им мно-

гообразие. Според вида на топлообменната среда, ще

срещнете и различни видове термопомпени системи. В

ролята на работен флуид е възможно да се използват

въздух, вода или антифриз. Въпреки това на пазара вла-

стват основно решенията, при които във функцията на

преноснен флуид се използва водата. Термопомпените

инсталации се конструират по различен начин. Главни

герои на сцената на съвременните термопомпи са сис-

теми отворено изпълнение, системи затворен контур,

хоризонтални, вертикални, с директно или пряко разши-

рение и други.

ОТВОРЕНИ ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ
Наричат се отворени, защото водата, която циркули-

ра в системата, се подава директно от открити или под-

земни водоизточници (фиг. 2а). Това ще рече, че ако къща-

та ви е изградена в близост до езеро или под нея минава

подземна река, инвестицията в термопомпена система

би могла значително да се редуцира. Причината е, че от-

ворените термопомпени системи се отличават с по-еле-

ментарна конструкция и, следователно, количеството

финикийски знаци, необходими за изграждането й, е по-

малко. За да имате шанса да се сдобиете с отворена тер-

Акумулираната в земната кора енер-

гия на слънцето е eнергийният източ-

ник за работата на термопомпените

системи. След като температурата

на земните пластове на определена

дълбочина е относително постоянна

през цялата година, значи тя ще е по-

ниска от температурата на въздуха

през лятото и съответно по-висока

от температурата на въздуха през

зимата. Следователно, термопомпи-

те са системи, които пренасят топ-

линната енергия от дълбочината на

земята към въздуха в помещенията на

дома ни през зимата и съответно от-

веждат топлината от къщата ни

ПРОСТО, ХИТРО И МОДЕРНО

през лятото към по-студените земни

пластове през лятото.

На практика, действието им се осно-

вава на познатия на хората от зора-

та на цивилизацията, но, разбира се,

дефиниран много по-късно, принцип на

топлообмена между две тела или сре-

ди, които са в контакт и имат раз-

лични температури. Достатъчно е да

ви припомним простичкия пример за

пещерните хора, които са протягали

ръце към огъня през студените нощи.

В това отношение, не се различаваме

много от тях и инстинктивно насоч-

ваме ръце към камините в домовете

си, нали.
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мопомпена система, трябва в непосредствена близост до

дома ви да се намира не просто водоизточник, а такъв с

достатъчен капацитет. Следователно, вадичката до

къщата няма да ви свърши работа, а и освен това отра-

ботената, тоест преминалата през системата вода,

също трябва да се отвежда някъде.

ЗАТВОРЕНОКОНТУРНИ СИСТЕМИ
При този вид термопомпени системи през затворена

система от зарити в земята тръби циркулира флуид –

най-често вода или антифриз. Ролята на флуида е да

отвежда топлината от или към земната повърхност, за

да ни топли или охлажда в зависимост от сезона. От своя

страна, в зависимост от площта, с която разполагате

– няколко квадратни метра или няколко декара и особе-

ностите на релефа около дома ви, затвореноконтурните

системи се изпълняват като хоризонтални или вертикал-

ни (фиг. 2а) и (фиг. 2б). При първите тръбите се полагат

успоредно на земната повърхност, а при другите в дълбо-

чина.

На практика, съвременните термопомпени инсталации

се конструират сравнително по-сложно – най-често чрез

обединяване на няколко контура, което ще рече, отдел-

ни системи. Само едната от тях е тази, която обхваща

тръби, положени в земята, по които циркулира флуид.

Останалите контури решават задачите по отопление-

то и охлаждането на отделните помещения от дома ни.
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Многообразието от възможни конструкции се допълва и

от вида на флуида във входния и изходния контур на тер-

мопомпената система. Същестуват четири основни кон-

фигурации – въздух/въздух, въздух/вода, вода/въздух и вода/

вода.

ИКОНОМИЧНИ И ЕФЕКТИВНИ, НО НЕ И ЕВТИНИ
Ако си задавате въпроса, струва ли си инвестицията

в термопомпена система, знайте, че въпреки многообра-

зието от възможни изпълнения, оптималната схема зави-

си в голяма степен от конкретните климатични и гео-

графски условия на приложението. Ако имате шанс домът

ви да се намира в близост до морето или поне до голям

воден басейн, съвсем естествено е подходящата за вас

схема да бъде различна от тази в каменист и планински

район. Други фактори, които проектантите вземат пред-

вид, са площа на дома ви, видът на почвата и скалите в

имота ви. Имайте предвид и това, че за да работи тер-

мопомпената система, тя консумира определено количе-

ство електрическа енергия. О, да - не се усмихвайте

скептично - в крайна сметка тези системи не са перпе-

тум мобиле, те са енергоефективни, но не и безплатни.

Термопомпените инсталации се характеризират с коефи-

циент на преобразуване от четири до шест, което на

обикновен език ще рече, че ако вложите хикс киловатча-

са електрическа енергия, системата ще ви осигури от

четири до шест пъти по-голяма отоплителна или охла-

дителна мощност. Не забравяйте, обаче, че термопом-

пените системи не са евтино решение за комбинирано

отопление и климатизация. Въпреки това, специалисти-

те са на мнение, че си струват цената. За десерт ще

ви поднесем и още един стимулиращ инвестицията в тер-

мопомпена система факт. Освен повод за лична гордост

в далновидността да заложите на термопомпена инста-

лация, тя би ви помогнала да се снабдите със сертифи-

кат за енергийна ефективност на дома ви от клас А. За

тези от вас, които не знаят какво означава това, ще

повдигнем завесата – ще бъдете освободени десет го-

дини да не плащате данък сгради. Звучи примамливо, нали!

НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ СЛОЖНОСТТА НА СИСТЕМАТА
За да работи ефективно термопомпената система,

е необходимо сериозно да бъдат проучени специфични-

те за вашата инсталация условия (или доколко и как

можете да ползвате бонуса). Специалистите съветват,

преди да се пристъпи към проектиране на инсталация-

та, да се направи задълбочен предварителен анализ на

дългосрочните тенденции в изменението на външната

температура. И това във връзка със съответстващи-

те им промени в изменението на температурата на

земната кора на различна дълбочина. Целта от този

предшестващ реалните проектни работи етап е да се

определи оптималната дълбочина, на която да се поло-

жат тръбите. Затова ви съветваме да обърнете вни-

мание на изброените условия. В противен случай, ще

можете да се похвалите на приятелите си с термопом-

пената система, но съществува реалната опасност да

зъзнете през зимата и проливате литри пот през лято-

то. Проучете и това дали фирмата, която ще направи

проекта на термопомпената ви инсталация, разполага

със специалисти с необходимата квалификация и опит

в изграждането.

Източник: БГ ТЕРМ
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Въздухоочистителите или пречиствателите на въздух са

много видове, като действието им варира от много ефек-

тивни, през по-малко ефективни, до такива почти само за

украса. В основата на това е, че са базирани на различни

технологии, предназначени за борба с точно определени

замърсители. Затова голяма част от пречиствателите

ползват комбинация от технологии. Най-честите техноло-

гични тандеми съвместяват функциите по отстраняване-

то на частици с премахването на химикали и миризми от

въздуха.

Сред най-обичайно използваните в домашните пречиства-

тели на въздух технологии са филтриращите, електроста-

тичните, ултравиолетовите, с активен въглен и с други

абсорбиращи материали.

ФИЛТРИРАЩАТА ТЕХНОЛОГИЯ
използва високоефективен въздушен филтър познат като

HEPA (High Efficiency Particle Absorbing) филтър. Тя е една от

най-популярните, използвани при пречиствателите на

въздух. Моделите с такъв филтър могат да абсорбират до

99,7% от всички частици с големина над 0,3 микрона. (По-

вечето вредни частици, витаещи във въздуха, са с големи-

на около 0,3 микрона или повече.) Химическите изпарения,

бактериите, частиците прах и цветният прашец се абсор-

бират от филтъра и излизащият от въздухоочистителя

въздух се вдишва без наличието им. Тази технология се

използва от 40-те години на ХХ век и продължава да се

подобрява и усъвършенства. Много модели пречистватели

осигуряват високо ниво на ефикасност, благодарение изпол-

Премахването на замърсителите във въздуха, който дишаме у дома, е

доста актуално мероприятие в наши дни. Днес почти всеки градски човек

се е сдобил я с астма, я с алергия, с непоносимост към препарати, с

отслабнал имунитет, или с нещо друго. Но дори и на малцината щастлив-

ци с крепко здраве и бетонна устойчивост срещу мръсотията за дишане,

най-вероятно не им харесва комбинацията от комфортен дом и смрадлив,

бъкан с микроорганизми въздух вкъщи. За да се чувствате тонизирани и

витални у дома и да дишате свободно, добре е да се погрижите или за

качествена вентилация, или климатична система с добро филтриране на

въздуха, или поне за устройство, пречистващо въздушната среда, пре-

поръчва Гълъбинка Иванова.
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зването точно на тези филтри.

Какво представлява HEPA филтърът? Представете си

гъстичък филтър, който позволява само най-фините части-

ци да преминат през него. Ако той е съставен от единствен

слой, съвсем малко въздух ще може да премине през него

поради малкия размер на отворите, които освен това бързо

биха се запушили. Затова съвременните филтри са реали-

зирани от гъсто нагънат лист материал за повече ефек-

тивност. При някои HEPA системи във филтърната секция

са нагънати почти 4 квадратни метра филтърен матери-

ал, който може да бъде влакно, хартия или полимер.

Въздухът, който се филтрира, е заставен да си намери

път през лабиринта от влакна. Има три начина, по които

HEPA филтърът спира частици. Първият и най-обясним е,

че частицата се блъска във филтъра и залепва за него. При

втория механизъм за улавяне на частици, прашинката вли-

за в рамките на един диаметър от HEPA влакното и дока-

то се опитва да се плъзне покрай влакното, отново залеп-

ва за него. Третият метод е този, чрез който може да се

улавят частици, по-малки от стандарта. Когато една мно-

го малка частица с големина около 0,1 микрон се движи в

газовия поток, тя трепти поради сблъсъците си с молеку-

ли (брауново движение) и отново е възможно да се плъзне

близо до някое влакно и да бъде уловена.

АКТИВНИЯТ ВЪГЛЕН
се предлага в разнообразие от видове, но най-общо той

представлява вид аморфен материал на въглеродна основа,

който има висока порьозност и предлага голяма повърхни-

на за прилапване на вредности от въздуха. Най-просто ка-

зано, това означава, че той има отлични характеристики

на абсорбент, което го прави много полезен за широка гама

от процеси на филтриране - и на въздух, и вода. Сред мно-

гото му достойнства като ефективност на пречистване

на въздуха е това, че върши страхотна работа срещу хи-

мията из въздуха и миризмите. А всеки активно обитаван

дом генерира много миризми, повечето не съвсем приятни.

В стайните въздухопречистватели активният въглен

често се комбинира с минерали като зеолит. Зеолитът може

да абсорбира йони и молекули и така действа като филтър

за борба с миризмите, за отстраняване на токсични веще-

ства и като химическо сито. В някои уреди въглеродът може

да е допълнително обработен или смесен с други вещества

за подобряване на абсорбционните качества. Домашните

въздухоочистители, които работят на базата на техноло-

гията за пречистване с активен въглен, са особено полез-

ни за хора с алергична чувствителност към химикали, защо-

то абсорбират формалдехида, които се намира в килими,

дървени облицовки и тапицерии на мебели. Миризмите и

химикалите от домакинските почистващи средства също

се отстраняват, което прави средата по-добра за дишане

на хората и е особено важно за болните от астма, за бебе-

та, деца и възрастни хора.

ЕЛЕКТРОННАТА ТЕХНОЛОГИЯ
също е много използвана по света и у нас. Пречистватели-

те на въздух, които използват електронна технология, са

много ефикасни при очистване на въздуха от частици, прах

и изпарения. Тази технология използва електронен заряд за

привличане на частиците към събирателни пластини и ги

отстранява от въздуха. Електронните пречистватели на

въздух имат висока ефективност и приложение за пречиства-

не от дълъг списък вредни частици. Начинът, по който се осъ-

ществява пречистването, се базира на статично електри-

чество за зареждане на частиците във въздуха. Създадено-

то от машината статично електричество се използва за

ПРЕЧИСТВАНЕ С НЕРА ФИЛТЪР, АКТИВЕН ВЪГЛЕН И ЗЕОЛИТ
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създаване на заряд на частиците във въздуха, всмукван от

въздухопречиствателя. Както знаете, противоположните

заряди се привличат. Затова, когато частиците са зареде-

ни, те се привличат и направо летят към противоположен

заряд. Този противоположен заряд се поставя върху събира-

телни пластини или друг вид среда вътре във въздухопречи-

ствателя. Така те залепват по заредената среда подобно на

метално копче върху магнит, вместо да останат във възду-

ха. Електронните въздухоочистители почти не се нуждаят

от поддръжка и изискват само почистване на събирателни-

те пластини за оптимална ефективност.

Поради принципа си на действие, електронните пречи-

стватели на въздух са доказано по-ефикасни при абсорби-

рането на частици. Тази технология дава отлични резулта-

ти в комбинация с филтър. В основата на това е фактът,

че по-голям шанс има частиците да се абсорбират от фил-

търа, когато притежават заряд, създаден от електронния

пречиствател. Изследванията показват, че заради техно-

логията, на базата на която работят, електронните възду-

хоочистители са много резултатни, но при различните

модели това зависи от големината на събирателните пло-

чи, скоростта на преминаващия през въздухоочистителя

въздушен поток и мощността на електрическото поле.

Друг вид използвана в домашните пречистватели на

въздух е

ЙОНИЗАЦИЯТА НА ВЪЗДУХА
Тя е много полезна, когато в домашната дихателна сре-

да залипсват отрицателно заредени, леки и феерични моле-

кули на кислорода – така характерни за свежия въздух сред

природата. В дома дори и при хубаво проветряване и каче-

ствено вентилиране, сиреч наличие на достатъчно кисло-

род, въздухът може да е дейонизиран и да е загубил отри-

цателния заряд на кислородните си молекулки. Освен това

електрониката в дома, която ни заобикаля все повече и

повече, насища въздуха с положително заредени йони, кои-

то се твърди че са вредни за здравето и кондицията на

обитателите.

В тази връзка са разработени уреди за генериране на

отрицателно заредени молекули на кислорода, наречени

йонизатори на въздух. Технологията им използва високовол-

тов разрядник, който йонизира молекулите във въздуха.

Положителните от тях се неутрализират, а отрицателни-

те се разпръскват в помещението.

ОЗОНОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ
също се ползва за пречистване на въздуха. Озонът е не-

стабилна кислородна молекула (O3), която окислява всич-

ко, до което се докосне. Така например, ако се блъсне в

желязо, резултатът е железен окис или ръжда. Пречи-

ствателите на въздух работят чрез привеждане на озо-

на в движение посредством вентилатор. В резултат на

това озонът окислява всичко, до което достигне. По този

начин той отстранява миризми, убива плесени и други ра-

стения и животни от въздуха.

Това са само някои от многобройните технологии, които се

прилагат за пречистване на въздуха у дома. Тъй като всяко

обитавано помещение има своите специфични особености,

добре е начинът за подобряване качеството на въздуха, кой-

то дишаме ние и нашите деца, да бъде избран с компетент-

на намеса от страна на специалист. При всички положения,

обаче, е важно в максимална степен да се ограничат или дори

премахнат възможните източници на замърсяване на възду-

ха. Това освен че ще подобри дихателната среда във вашия

дом, би повишило ефективността на бъдещата ви система

за пречистване на въздуха.

ЕЛЕКТРОННО ПРЕЧИСТВАНЕ С ФИЛТЪР
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Ако сте от щастливците, на които предстои да се нанесат в ново жилище

в наскоро построена кооперация, вероятно в недалечно бъдеще ще бъдете

свидетел на следната гледка от наблюдателния пост на своя прозорец.

Мъж или жена в униформа стои в градинката или на тротоара пред входа

на блока ви с лаптоп или хенд-хелд компютър в ръка. Той или тя съсре-

доточено натиска някакви бутони, а докато устройството очевидно отчита

информация, служителят не откъсва поглед от екрана, за да е сигурен, че

не е пропуснал нищо. Буквално след минути задачата е изпълнена, служи-

телят прибира устройството и си тръгва. Чак тогава забелязвате, че на

гърба на униформата му има надпис „Водоснабдяване и канализация“.

Ключът към тази доста нетипична от съвременна гледна точка случка

се крие в текста на приетата миналата година Наредба за проектиране,

изграждане и инсталация на сградни В и К инсталации. Според нейните

нови изисквания, закупуването на жилище в новопостроена кооперация

задължително върви в комбинация с инсталиране на водомери с дистан-

ционно отчитане. Така че, всичко ще си дойде на мястото – като при-

тежател на подобен нов дом, вие и съседите ви ще се обзаведете със

система от точно такива водомери, а загадъчният служител пред жили-

щето ви просто ще си върши работата. Накратко, той отчита месечни-

те показания на потребената от вас вода, и то без да се притеснява дали

ще ви открие вкъщи, и съответно без да притеснява ни най-малко и вас,

и членовете на семейството ви. Звучи удобно и безпроблемно за всички,

включително за Амелия Стоименова и Иво Минов

ÂèÊ îáîðóäâàíå

Безжичната дистанция
в отчитането на
водомерите
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ВОДОМЕР С ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ
Вече се досещате, че на водомерите с дистанционно

отчитане им предстои да се настаняват все по-удобно

в ежедневието ви. Затова и не е лоша идея да се запоз-

наете по-отблизо с тяхната природа, функционалност и

безспорни предимства. Дълбоко в себе си, те са добре по-

знатите ви стари разходомери за вода, със същата кон-

струкция и метод на измерване на консумираната топла

и студена вода. Това означава, че те продължават да раз-

читат на надеждната технология, която отчита количе-

ството преминала течност чрез броя завъртания на спе-

циална турбинка. Досегашните „сухи разходомери“, оба-

че, се преобразяват в своите бъдещи заместници, бла-

годарение на една специално добавена и крайно незаме-

нима част, а именно предавателния модул. Новата при-

добивка във водопроводната ви инсталация предлага

възможности, свързани с изграждането на една по-цяло-

стна, обща за жилищния блок автоматизирана система,

която събира информацията от отделните водомери във

входа и я съхранява за определен период от време. Основ-

ната цел на новоприетата наредба е да приближи българ-

ските домакинства към стандартите на Европейската

общност, където дистанционното отчитане на водопот-

реблението отдавна е установена практика.

ХВАНИ РАДИОВЪЛНАТА
Промяната в посока дистанционно отчитане опреде-

лено цели повече удобство – а какво по-голямо удобство

от липсата на тежко и излишно окабеляване? На този

принцип залагат и широко разпространените безжични

системи за дистанционно отчитане на водомерите. Те

заменят дългите и сложни за инсталиране кабели с доб-

ре познатия ви радиосигнал. Традиционното блиц-пъте-

шествие назад във времето към позабравените часове по

физика ще ви припомни, че радиосигналите всъщност са

механични вълни. Основният ефект от това тяхно каче-
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Възможностите на автоматизираните системи за ди-

станционно отчитане са наистина мащабни. Те могат

да обединят в себе си стотици малки клетки, т.е. от-

делни водомери. Съвременните технологии позволяват

и няколко радиомрежи, всяка от която поддържа много

водомери, да бъдат обединени в една обща. Това би при-

дало изцяло ново измерение на решенията на базата на

дистанционно отчитане. Само си представете – блок

с десет входа, който ритмично и безотказно се подчи-

нява на една специално разработена обща система, от-

говорна за отчитането на всички водомери в огромна-

та кооперация. В същото време, дистанционното от-

читане на водомерите ви ще бъде еднакво ефективно

и в кооперация с едва четири апартамента.

МАЩАБ: 1 КЪМ КОЛКОТО ТРЯБВА
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ство е осигуряването на безпрепятствен маршрут между

предавателя и приемника им. В случая предавателят се

намира върху вашия нов водомер, а приемникът представ-

лява друг компонент от общата структура на автома-

тизираната система за отчитане на водопотребление-

то. Подобно на всеки жив организъм, а и на много неоду-

шевени предмети от обкръжението ни, системата за

отчитане също е изградена от отделни клетки. Едни от

тези клекти, или градивни елементи на нейната струк-

тура, са разходомерите за вода, оборудвани с комуника-

ционни модули. Чрез тези модули те са в постоянна връзка

с други основни градивни частици на системата – мре-

жовите възли, които, от своя страна, играят ролята на

приемници на радиовълните.

ДОБРАТА КОМУНИКАЦИЯ
Автоматизираната система за дистанционно отчита-

не носи в себе си доста аналогии с реалните човешки

взаимоотношения. Този факт може би се дължи на необ-

ходимостта от координация между всички съседи в коо-

перацията при изграждането й – все пак, тя обединява

измерването на разходите на всеки един апартамент без

изключение. В една вече успешно изградена и гладко фун-

кционираща система информацията от всеки водомер се

предава към съответния мрежов възел. Комуникацията

между водомерите и мрежовите възли обикновено е ед-

нопосочна, което в определен смисъл би могло да се срав-

ни с общуването между съпруга и съпруг по време на

футболен мач, например. Мрежовите възли се монтират

обикновено на стълбищната площадка, и то не на всяка,

а през един етаж. Разбира се, тяхното разположение

винаги трябва да е съобразено с особеностите на сгра-

дата – например броя на апартаментите на всеки етаж,

пространствените и конструктивни специфики, и т.н.

Въпреки че по принцип ни най-малко не информират водо-

мерите за дейността си, мрежовите възли се разбират

много добре помежду си, като обменят информация за

потребеното количество вода. На този етап вече радио-

комуникацията е двупосочна – представете си разговор

в сплотена група приятели, които нямат тайни един от

друг.

ПРЕЦЕНКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Тъй като дейността на служителя на Водоснабдяване

и канализация, с който се запознахме по-рано, остана леко

неизяснена и загадъчна, сега е време да се върнем към

него и да се запознаем с метода за отчитане на показа-

нията. По принцип, най-ниско разположеният в коопера-

цията мрежов възел (на първата междуетажна площад-

ка или на партера) е снабден със специален комуникаци-

онен модул, по-сложен от малките модули на водомерите.

След като се „закачи“ физически или дистанционно за

този модул чрез преносим или хенд-хелд компютър, инка-

саторът може да събере информацията за потребление-

то на целия блок. В случая той изпълнява роля, аналогич-

на на тази на пчелар, който наведнъж събира трупаният

от много съвестни пчели мед. А човекът пред вашия блок

най-вероятно се е свързал с комуникационния модул на

най-ниско разположения мрежово възел чрез GPRS или GSM

система. Използването на такава система позволява на

Както инсталирането на домашна интернет връзка ви позволява много по-чест и

независим достъп до информация, отколкото разредените посещения в интернет-

кафето, така и системите за дистанционно отчитане ви предлагат много по-

богати възможности да следите текущата си консумация. Това е възможно благо-

дарение на факта, че водомерите ви захранват мрежовите възли с информация

много по-често от веднъж месечно – например на няколко часа. С новите системи

ще можете и да разчитате на информация за консумацията на топла и студена

вода в определена дата на отчитане, например всяко десето число от месеца. Така

вече ще имате много по-точна представа за количеството потребена вода.

О, КОЛКО МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ!

Освен от досадните посещения на представителите на В и К, благодарение на

автоматизираните системи за дистанционно отчитане, можете да се отървете

и въобще от нашествието на служителите на така наречените комунални, или

ютилити компании (но не и от тежките сметки, които ви приготвят). Това може

да стане, ако свържете в такава система и прибори за измерване на други видове

потребление – например топломери, разходомери за газ, електромери и т.н. Така

с един замах ще освободите ежедневието си от цяла поредица, честно казано,

досадни моменти.

С ЕДИН КУРШУМ – СТАДО ЗАЙЦИ
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служителите на ВиК не само да не се качват до апарта-

мента ви, но дори и да не влизат въобще в блока. Както

виждате, изграждането на автоматизирани системи с

дистанционно отчитане на водомерите не е самоцелно

– най-малкото защото, казано с езика на инженерите, те

са „гъвкави и мащабируеми“. Сигурно се досещате – това

означава, че системите са удобни за крайно различни

като мащаб и тип приложение цели, и ще функционират

перфектно както в спретнати триетажни кооперации,

така и в големи блокове с повече от десет етажа.

СИГУРНИ В СИГУРНОСТТА
Както при повечето общи системи от подобен тип, и тук

най-голямата грижа на специалистите и повод за притес-

нение на потребителите би била сигурността на съхране-

ние и идентичност на информацията. След като вече зна-

ете, че комуникационните модули общуват свободно помеж-

ду си, и съответно всеки от тях съдържа в себе си инфор-

мация за потреблението на всяко едно жилище в сградата,

е съвсем естествено да се притеснявате от евентуална

грешка на системата. Не е ли възможно, например, някъде

в преплитането на радиосигнали вашите показания да бъдат

разменени с тези на многолюдните съседи отгоре, които

взимат по 15 душа на ден, а пералнята им не спира да се

върти? Спокойно – вероятността нещо подобно да се слу-

чи е толкова минимална, че почти се изключва.

Причината е в наличието на специален, уникален номер,

който маркира и защитава всеки специфичен пакет данни.

Вероятността от загуба на информация при спиране на

тока пък се изключва от резервното захранване на мрежо-

вите възли с батерия. Повечето модели съчетават в себе

си захранване на ток и батерии едновременно. И тъй като

предавателните модули на вашите водомери също най-че-

сто разчитат на батерия, автоматизираната система

като цяло е енергонезависима от прекъсванията в елект-

рическата мрежа. Спомнете си също , че всеки мрежов възел

пази информацията за всички свои водомери в системата –

така слабо вероятната повреда на един, два, дори три възе-

ла няма да има никакъв негативен ефект, стига само един

от възлите да остане невредим.

За да не приспим бдителността ви обаче, имайте пред-

вид, че надеждността, за която говорим, едва ли е валидна

за която и да е система. Качеството на всяка автоматизи-

рана система за дистанционно отчитане зависи от достав-

чика, който я предлага. От него ще разберете и всички ха-

рактеристики, възможности и, разбира се, ограничения.
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Радикалният подход, чрез който можем да си осигурим

безметежно къпане, е да се снабдим с

ТЕРМОСТАТИЧЕН СМЕСИТЕЛ
Както подсказва името му, той се грижи да поддържа

температурата на водата, обливаща драгоценното ви

тяло, постоянна. И то точно такава, каквато предпочи-

тате. В най-често срещания си вариант термостатич-

ните батерии приличат на леко футуристична версия на

обикновените смесители. Само че тук от единия кран се

регулира колко топла да е водата, а от другия – колко

силно да тече. Това само по себе си е доста удобно.

Избирате желаната температура (обикновено градуси-

те са маркирани на ръкохватката), нагласяте силата на

струята – и под душа. При това напълно спокойни, че няма

да бъдете изненадани от хладен или горещ шок. И дока-

то първият вариант е горе-долу поносим, а някои твърдят

че бил дори и здравословен, вторият може да се окаже

доста опасен. Изследванията показват, че ако темпера-

турата на водата се повиши до 55 градуса, са достатъ-

чни 15 секунди, за да получи изгаряне възрастен човек. При

децата това време е по-малко от секунда.

КАК РАБОТИ СМЕСИТЕЛЯТ
Сърцето на термостатичната смесителна батерия

е термостатът – топлочувствителен елемент, пото-

Термостатични
смесителни батерии

Едва ли има някой, който да не е излитал с вик изпод душа, попарен от

внезапно сгорещилата се струя, или настръхнал от ледената милувка на

допреди миг приятно топлата вода. И вместо да виним домашните за

пуснатия "на макс" кран в кухнята, да благославяме съседите, решили и

те точно сега да се къпят, или онези от водоснабдяването, дето все си

играят с налягането, можем да се възползваме от предимствата на един

все още недостатъчно популярен у нас представител на съвременната

банска арматура, твърди Вълко Шаров

пен в потока излизаща от батерията вода, който дори

и при леки изменения на температурата променя дължи-

ната си, регулирайки пропорцията на влизащите в ба-

терията потоци от студена и топла вода.

Самото регулиране се извършва от клапан, който се

движи напред-назад в цилиндричен вентил, където се

смесват студената и топлата вода. Дори и налягане-

то на влизащата студена вода да се промени (защото

някой е пуснал крана в кухната), или подаваната от

бойлера вода да поизстине, смесителят ще направи

всичко, което е по силите му, за да поддържа зададена-

та температура на подаваната от него вода. Но, как-

то вероятно се досещате, няма да може по вълшебен

начин да ви осигури мощна гореща струя, ако топлата

вода е недостатъчна.

ДОБРИЯТ ТЕРМОСТАТИЧЕН СМЕСИТЕЛ
трябва преди всичко да е нискоинерционен. Това ще рече,

че топлочувствителният елемент, който е "моторът" на

термостата, светкавично да реагира на всяка промяна

в температурата и налягането на постъпващата вода.

Не е зле работните повърхности на клапаните, леглата

им, както и останалите подвижни елементи да са с по-

критие, намаляващо триенето – например тефлоново.

Това ограничава опасността от блокиране на механизма

и удължава живота му.
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Друго важно условие е възможността за демонтаж на

целия термостатичен патрон. Особено в България, и в

случай че нямате филтриращо устройство на входа на

водопроводната инсталация. Всички термостатични

смесителни батерии са оборудвани с малки филтърчета,

но няма да повярвате с какви неща понякога им се нала-

га да се справят…

Та, добре е да можете лесно да демонтирате термо-

статичния патрон, да го почистите и да го напръскате

със силиконов маслен спрей, преди да го монтирате от-

ново.

НЯКОИ ЕКСТРИ
Вече споменахме, че при много термостатични смеси-

тели ръчката за избор на температура е с обозначени

градуси. Те обикновено достигат до 48, което със сигур-

ност е достатъчно и за най-големите любители на го-

рещите бани. Друг съществен елемент е заключващият

бутон, който трябва да натиснете, за да зададете тем-

пература, по-висока от 38 градуса. Той може да се ока-

же доста полезен, в случай че невръстното ви отроче

реши да си поиграе с крановете.

Термостатичните смесителни батерии се предлагат

във варианти за душ, за вана, както и комбинирани. Има,

разбира се, и елегантни модели за вграден монтаж с една

или две ръкохватки.

Когато избирате термостатична батерия, имайте

предвид, че става въпрос за доста сложен и прецизен

уред, който трябва да ви служи безпроблемно години

наред, и на всичко отгоре не е много евтин. Така че бъде-

те взискателни по отношение на гаранционните условия

и не се скъпете в доверието към реномираните произво-

дители…

ЕЛЕКТРОННИТЕ ТЕРМОСТАТИЧНИ БАТЕРИИ
са последният писък на модата при арматурата за бани.

При тях, вместо чрез кранове или ръчки, въвеждате же-

ланата температура на водата и силата на струята от

клавиатурата на панела за управление. Микропроцесорен

блок се грижи тези параметри да се спазват прецизно,

независимо от промените в температурата и налягане-

то на постъпващата вода. Естествено, стойностите се

визуализират на дисплей.

За да не се налага всеки път, преди да вземете душ, да

се правите на програмист, са предвидени няколко фикси-

рани настройки, които се избират с натискане на един

бутон. Така всеки член на семейството може да настрои

и запамети предпочитанията си. А за безогледните раз-

хитители на топла вода електронните термостатични

батерии предлагат и специален икономичен режим на

къпане.

КАК РАБОТИ ТЕРМОСТАТИЧНАТА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Т
О

П
Л
И
В
О

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
G
U
S
T
A
V
S
B
E
R
G



Åëåêòðîèíñòàëàöèè

ñòð. 34

Удобството на самостартиращото се осветление

вкъщи не е труднопостижима задача. Вие решавате на

какъв технически принцип да я поверите. Едно от тра-

диционните устройства с незатихваща слава са

ТАЙМЕРИТЕ
Различните видове таймери, наричани още програма-

тори, са сред най-стандартните решения. На тях спокой-

но можете да поверите контрола на светлината в дома

ви по часове, дни и дори седмици. Програматорите се

монтират в електрическото табло на жилището. Оста-

ва да определите на какви времеви закони ще се подчи-

нява осветлението в дома ви. Чрез таймерите задавате

периода на работа на осветителната ви система. Напри-

мер, държите от понеделник до петък осветлението във

входното антре да се включва точно в 18.00 часа и нито

минута по-късно, за да влезете в светлия си и уютен дом,

без да търсите ключа за лампата в коридора. Или освет-

лението в целия ви дом да изгасне след часа, в който

цялото ви домочадие вече дълбоко спи, без тревога за

забравени да светят безцелно цяла нощ лампи.

Има известни различия в принципа на работа на тайме-

рите. Традиционно използваният вариант са механичните

програматори. Образно казано, те са изградени от зъбни

колела (по подобие на часовниците). В общия случай тай-

мерите се захранват централно от електрическата мре-

Светлина
под контрол

На прага на здрача всеки ден се разделяме с дневната светлина и само с

едно леко цъкване на копчето, влизаме в царството на изкуственото ос-

ветление. Днес разполагаме със средства, благодарение на които личната

ни намеса в този преход, следваща природния ритъм на деня и нощта, не

е необходима. Зад автоматичното преминаване от светлината от прозор-

ците към тази от лампите в дома ни всъщност стоят отбор интелиген-

тни устройства. Тяхната цел е не само да правят живота ви по-лесен, но

и да пестят енергия. Начините за автоматично управление са доста (от

по-традиционни до най-модерни), базирани са на различни технически прин-

ципи, насочени към спецификата на отделните приложения. Какво дават

някои от основните технически решения за контрол на изкуствената свет-

лина в дома, разказват в един глас Амелия Стоименова и Яна Илиева

жа. Ще срещнете и механични таймери, разполагащи с

т.нар. резервно захранване с електрически батерии.

През последните години все по-масово се използват

електронните им аналози. Предварителното задаване на

работния режим става посредством вградения в устрой-

ството микропроцесор, който поема грижата в опреде-

ления от вас час да пусне осветлението.

Разбира се, има вариант вместо на таймер, за управ-

лението на вашата интериорна изкуствена осветителна

система да се доверите на естествената външна свет-

лина. Направете го, монтирайки система, базирана на

СВЕТЛОЧУВСТВИТЕЛНИ ФОТОРЕЛЕТА
Чрез една такава система осветлението у вас и в

двора ще се включва и изключва при нужда, а именно ако

стане достатъчно тъмно (колко тъмно е тъмно, опреде-

ляте вие). Аналогично, светлините изгасват при предва-

рително зададено ниво на светлината.

За да използвате този метод за контрол над освет-

лението, трябва да предвидите два ключови компонента.

Реле, монтирано в електрическото табло, и фотоклет-

ка. Тя обичайно се разполага на открито извън жилище-

то, така че да улавя светлината отвън. Този тип конт-

рол на осветлението използва простичка схема на рабо-

та, базирана на т.нар. праг на чувствителност на фото-

клетката. За да ви обясним какъв е смисълът на този
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звучащ сложно термин, нека направим уточнението, че

фотоклетката регистрира силата на светлината навън.

Прагът на чувствителност е онази сила на светлината

навън, която, регистрирана от фотоклетката, става

причина релето автоматично да включи изкуственото ос-

ветление. След монтирането на релето и фотоклетка-

та е нужно да настроите и прага на чувствителност към

заобикалящата светлина. Вие държите домът ви да се

облее със светлина, веднага щом навън започва да се

смрачава. Фотоклетката има задачата да усети кога

този момент настъпва и то според вашите разбирания

за комфорт.

Въпреки че специалистите разглеждат фоточувстви-

телните релета като все по-налагащо се решение за гра-

динско осветление, те могат да са много полезна придо-

бивка и за вътрешните помещения на жилището. Помис-

лете за случая, когато имате намерения да се позабави-

те след работа. И за да сте сигурни, че някой недоброна-

мерен посетител няма да реши да се самопокани, можете

да разчитате, че вашият осветен дом вече му е отпра-

вил посланието: „Има някой в къщи, не си го и помисляй!“

За да не се затрудните как точно да зададете подходящия

праг, възползвайте се от удобството, което предлагат

някои модели, разполагащи с предварително въведени стой-

ности за прага на чувствителност, съобразени с познати-

те на метеоролозите часове за изгрев и залез на слънце-

то за определена географска ширина. С други думи, ориен-

тирайте се към модели, които „знаят“ кога се случва това

в нашата страна през различните сезони. И съответно

сами се ориентират кога да включат и изключат изкустве-

ното осветление. За да ви дадем бегла представа за раз-

нообразието от модели, което се предлага, ще ви кажем,

че има такива с праг на чувствителност от няколко до

няколко хиляди лукса.

И все пак има потребители, които биха сметнали до-

веряването на вътрешното си осветление на външната

среда за процес, лишен от известна гъвкавост. В момен-

та сте в спалнята, но скоро ще я напуснете, за да оти-

дете в дневната. От гледна точка пестене на електри-

чество, светещата лампа в празната спалня е излишно

разхищение. Начин за по-динамичен контрол на осветле-

нието според функциите на отделните пространства в

дома ви е инсталирането на система, контролирана от

ДАТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ
Чрез тях наистина можете да направите така, че свет-

лината не просто да ви следва по петите, а да разстила

светлинни килими пред вас. Сред предимствата им е, че

предлагат различни възможности за монтаж. Можете да

ги поставите на местата на ключовете и контактите в

стаите, например. Представляват инфрачервен датчик,

който разпръсква сноп инфрачервени лъчи. Този сноп лъчи,

както добре разбирате, не е видим с просто око, така че

не се притеснявайте - интериорът ви ще изглежда насе-

лен от светлинни решетки, само ако си сложите инфра-

червени очила. Ако сте любители на гангстерски филми,

припомнете си която искате от историите за големи

банкови обири. Трудно ще се сетите за такъв филм, зас-

нет през последните десетилетия, при които няма изкус-

ни крадци, снабдени с модерна техника, осветяваща неви-

димите инфрачервени лъчи, активиращи при допир аларме-

ните системи за сигурност. На подобен принцип работят

и датчиците за движение при автоматизираните систе-

ми за осветление. Те усещат присъствието ви в помеще-

нието и веднага услужливо ви пускат светлина, а когато

е необходимо, я гасят.

Което подчертава техния основен плюс – пестят елек-

тричество. Но само при условие, че нямате вкъщи игрив

домашен любимец с позволен достъп навсякъде, който

непрекъснато да спира и пуска лампите. След като мон-

тирате датчика, той регистрира присъствие, когато при

движението си човек попадне на хода на някои от излъчва-

ните инфрачервени лъчи. И веднага включва осветление-

то в съответното помещение. Как лъчът разбира, че сте

там? Датчиците за движение отчитат промените в

температурата по направлението на

ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ ЛЪЧИ
Когато пресечете някои лъч, датчикът просто регис-

трира промяна в температурата. Но този принцип рабо-

ти само в т.н. обсег или обхват на действие, определящ

в каква зона устройството е активно.

Например, при прекрачване на прага на дневната, но не

и навсякъде в огромния мезонет. И тук, ако сте се снаб-

дили с модерен модел, ще трябва да предвидите друга

важна характеристика – зададения праг на чувствител-

ност на датчика. Става дума, за това при какви нива на

осветеност устройството се включва и изключва при

регистрирано движение. Прагът на чувствителност към

външната светлина позволява датчикът да се активира

само вечер, когато наистина имате нужда от изкустве-

на светлина. Важен елемент от функционалността на

датчика е периодът от време, през който осветление-

то работи след включването му.

Датчиците за движение имат една основна специфи-

ка. Не са подходящи за случаи, при които сте се зачели в

увлекателно четиво на дивана и ви е толкова интерес-

но, че не смеете да помръднете. Защо ли? Просто, защо-

то със сигурност точно в най-интересния момент, ос-
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ветлението ще се самоизгаси. Тогава ще трябва да на-

правите една обиколка в тъмното, за да се изпречите на

пътя на някой от лъчите в снопа и да си светнете. Про-

сто датчиците за движение са разработени с друго пред-

назначение. Те са идеално решение за осветяване на ко-

ридорите, например. За места от дома ви, в които се

нуждаете от постоянна светлина, решението на този

проблем е изграждането на система за автоматизирано

осветление, базирана на

ДАТЧИЦИ ЗА ПРИСЪСТВИЕ
Принципът им на работа е сходен с този на датчици-

те за движение. Но с тази разлика, че те преодоляват

риска да се озовете изведнъж в тъмна стая. Това става

възможно, благодарение на по-гъстия сноп инфрачервени

лъчи, излъчвани от сензора. Плътността на лъчите по-

зволява на датчика да регистрира с много голяма точ-

ност присъствието на човек в дадено положение. По тази

причина дори и най-неволното и минимално помръдване на

тялото, засяга някой от многото лъчи и държи лампата

светната през цялото време. Все пак човек не е ваза и

трудно му се отдава да постигне за повече от няколко

минути в състояние на абсолютен покой.

Има хора, които предпочитат нещата винаги да ста-

ват плавно. Дори и когато се отнася за рутинни опера-

ции като светването на една електрическа лампа. Ако

предпочитате по-лежерния преход от тъмно към свет-

ло, можете да разчитате на системи с елементи за

РЕГУЛИРАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА
Или така нареченото димиране. Терминът, наложил се

в последните години сред специалистите по осветител-

на техника, включва регулиране на осветеността. Диме-

рите са устройства, които ви позволяват да управлява-

те интензивността, с която свети любимият ви полилей

в спалнята, например. И то не на няколко степени, а

безстепенно - до сумрака, който търсите, чрез прост

натиск върху ключа. Можете да увеличавате или намаля-

вате светлината и като използвате дистанционно уст-

ройство, по същия начин, по който увеличавате или на-

малявате силата на звука от телевизора. Елементите за

регулиране на осветлението се монтират в електричес-

ките табла и на местата на традиционно използваните

ключове и контакти.

Решили сте вече да оборудвате част от помещения-

та в дома или цялото жилище с регулируема чрез димери

осветителна система. Ще трябва да предвидите някол-

ко ключови момента:

Какъв светлинен източник ще се използва – до болка

познатите ви лампи с нажежаема жичка или халогенни

източници, например? Добре е да имате предвид и мощ-

ността на лампите, а също и други техни светлотехни-

чески характеристики. Техническите решения са доста

и зависят от начина, по който вие проектирате във въоб-

ражението си вашия светъл дом. Но при всички случаи, при

избора на регулиращите елементи е добре да се обърне-

те към специалист, тъй като параметрите, които тряб-

ва да се вземат предвид, не са малко. Но пък резултатът

със сигурност ще ви впечатли с елегантността си.

Съвременните системи за контрол на осветлението

освен повече удобство, дават своя мъничък принос за ра-

стежа на купчината дистанционни устройства.

Превърнала се вече в запазена марка за всеки техноло-

гичен дом.

ДИСТАНЦИОННИЯТ КОНТРОЛ
на осветлението използва два основни типа комуникация

– чрез инфрачервени и радиовълни. И в двата случая е нуж-

но наличието на задължителните компоненти – приемник

и предавател. Пазарен хит в момента са ключовете за

осветление, предлагащи регулиране на осветеността в

комбинация с възможност за дистанционно светване и

изгасяване на осветлението. Както може би се досещате,

тези ключове разполагат с вграден приемник.

При подаване на съответния сигнал от предавателя

(дистанционното), осветлението се включва или изключ-

ва само. Има известни основания дистанционната инфра-

червена комуникация да се определя от специалистите

като мъничко остаряла. Основният й недостатък е изис-

кването за пряка видимост между приемника и предавате-

ля. А тя ви задължава да търсите оптималната позиция,

от която имате контрол над осветлението в стаята. Но

пък преимуществото е, че и старото дистанционно уст-

ройство на телевизора, би ви свършило работа.

Ограниченията при инфрачервения дистанционнен кон-

трол са решени с използването на радиокомуникация. В

този случай отделните устройства общуват отдалече-

но, без нуждата от пряка видимост приемник-излъчвател.

Но за да се възползвате от удобството да контролира-

те от едното помещение светлината в другото, би след-

вало да предвидите специално дистанционно устройство

за радиоконтрола на осветителните ви тела.

Тъй като тази техника навлиза с доста широки крач-

ки в добре оборудваните и технически подсигурени съвре-

менни домове, в следващи броеве на сп. Технологичен дом

ще ви запознаем по-детайлно с видовете и спецификите

на приложението им. За вас остава да изберете това,

което ще ви накара да се чувствате властелина на ос-

ветлението в дома си…
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Кухненското осветление включва не само общо освет-

ление, целта на което е да направи възможно пребивава-

нето в помещението през тъмната част на денонощие-

то. Тъй като кухнята, подобно на банята и тоалетната,

има специално функционално предназначение, осветлени-

Апетитното
осветление на кухнята

Съвременните кухни с нов, модерен дизайн са блестящи сами по себе си.

Но ако не са рационално и правилно осветени, може да се окажат неудоб-

ни, непрактични и да изгубят от много от уюта си. За какво ви е

свръхмодерна и ултраоборудвана кухня, ако очите ви се напрягат около

мрачния плот или получавате временно ослепяване, като вдигнете глава

към някой шкаф. Затова освен за добрите помощници в лицето на съвре-

менните домакински електроуреди, практично проектираното простран-

ство на кухненското помещение и дизайна, който радва окото и сърцето

ви (за джоба не коментираме), помислете и за подходящото осветяване

на кухнята, за да ви носи наслада освен за небцето, и за очите, съветва

Гълъбинка Иванова.

ето й трябва да бъде проектирано така, че да спомага

извършването на същинските дейности, характерни за

нея. По такъв начин кухненското осветление представ-

лява в по-голямата си част работно и общо осветление

и в по-малка степен декоративно осветление. От есте-



тическа и функционална гледна точка доброто кухненс-

ко осветяване обединява няколко зони, сред които общо,

работно, шкафово, акцентно.

Значителна част от съвременните апартамент-

ни кухни са изпълнени под формата на кухненски бокс,

често в най-неосветената от прозорците част от

по-големи помещения, като трапезария или хол. Това

означава, че трябва да се има предвид обстоятел-

ството, че изкуствено осветяване на кухнята може

да е необходимо и през деня. Което поставя изиск-

вания пред вида на използваните осветители, за да

бъде кухненското осветление минимално дразнещо

възприятията при смесването на естествената и

изкуствената светлина. Друго предизвикателство

пред проектантите на осветлението в кухнята е

това, че тя е изпълнена с многобройни кътчета и

пролуки, шкафове и уреди, рафтове, плотове и други

специализирани места. Затова според професионали-

стите, кухните са едно от най-трудните за реали-

зиране на функционално и същевременно естетично

осветление помещения, отколкото всяка друга стая

във вашия дом.

Да започнем с осветяването на

РАБОТНИТЕ ЗОНИ
– мивка, плотове за обработка на продуктите, мяс-

тото за готвене, бар плота, на който изваждате го-

товите си кулинарни произведения, маси и други. Те

се осветяват най-добре с ярка светлина без сенки.

Особено подходящи за това са луминесцентните

лампи. За да концентрирате свтлината само върху

зоната, където желаете да работите, добре е осве-

тителното тяло да се монтира в близост до работ-

ната зона и да бъде правилно насочено. Халогенните

лунички за вграждане (с които ви запознахме в мина-

лия брой на сп. Технологичен дом) и насочваемите

лампи също са удачно решение за работно осветле-

ние в кухните. Ефектно директно осветление се по-

стига с помощта на вградени във висящи елементи

лампи, лампи, монтирани на фризове, или осветител-

ни тела, решени в полилей, на въже или релси. Тези

видове лампи осигуряват добро ярко осветление за

работните повърхности, като могат добре да хар-

монират на общото осветление в кухненския рай.

ОБЩОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
на кухнята е генералното осветление, което запъл-

ва сенките, намалява контраста и осветява верти-

калните повърхности, давайки усещане за повече

яркост на цялото пространство. Подходящи за оси-

гуряване на общото осветление са отново луминес-

центните лампи, фиксираните на тавана системи от

осветителни тела с лампи с нажежаема жичка, как-

то и различни други осветителни системи, осигуря-

ващи разпръсната светлина. Изключително важно

условие е те да се съчетаят добре с източниците

за осветяването на работните зони, за да не се

появят нежелани сенки и заслепяващи участъци. Лам-

пите с нажежаема жичка, които светят с по-прибран

сноп светлина, даряват с ярка бяла светлина, но е
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добре да се използват в група от няколко осветител-

ни тела с такъв светлинен източник, за да се избег-

нат сенките в кухнята. Или накратко, онзи вариант

с висящата полусамотна крушка, тип мазе, не

върви…

Друг смислово значим елемент от осветяването на

кухнята е

ШКАФОВОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
Когато става дума за интериор, шкафовете в кух-

нята са коронованите особи, тъй като от тях в

огромна степен зависи мястото да изглежда по-при-

влекателно и стилно. Ако в кухнята ви сумракът се

прогонва само с едно осветително тяло на тавана,

твърде е вероятно по шкафовете да пълзят сенки и

отражения, което да опорочи цялата им прелест.

Съществуват варианти на подшкафово и шкафово

осветление, които са предназначени за различни

видове употреба и имат характерни особености. За

шкафово осветление се предлагат най-разнообразни

по-стари и най-нови модели осветителни технологии

и уреди. Освен многообразието в технологичните и

функционални разновидности, има и много богата па-

литра от разработки и по отношение на дизайна -

полирани с месинг, сребристи, цветни, лампите из-

глеждат стилно и привлекателно и правят шкафа да

изглежда по-блестящ и завършен. Добрите произво-

дители радват купувача с различни модели с изящна

изработка и богатство от цветове. Великолепно

осветление може да се постигне и с обикновени, и с

халогенни лампи, за повече блясък на шкафа. За мон-

тажа в кухня трябва да се помни едно нещо – лампа-

та трябва да е пред или близо до шкафа. Ще е полез-

но да се осигури точното количество необходима

светлина, за да блести кухненският шкаф по-елеган-

тно. Ако държите на рафтовете и нишите, предви-

дете качествено осветяване и за тях, за да не ос-

танат мрачни и незабележими. Ако вашата кухня има

щастието (и вие с нея) да разполага с кухненски

килер, помислете за нещо повече от лампа на тава-

на за общото осветяване на тясната и полезна ста-

ичка. Примерно, малките подшкафови лампи ще оси-

гурят добро работно осветление, за да не ви е не-

удобно, докато ровите из шкафовете, в които обик-

новено е царството на сенките. Добра работа

вършат луничките или други насочваеми модели, ко-

ито могат да се монтират вътре в шкафа над чел-

ната част на вратата, за да осигурят ярко освет-

ление на съдържанието на шкафа. Макар че за кухня-

та от жизнено важно значение е работното освет-

ление, добавете и малко

АКЦЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ
за да направите атмосферата по-уютна и артистична.

(Все пак готвенето в кухнята може и да не е задължи-

телно за напълването стомасите на семейството мероп-

риятие, а творчески процес, за който се изисква подхо-

дяща атмосфера). Насочете лампи или регулируеми като

светлинен сноп лунички към някое и друго произведение

на изкуството, за което сте избрали находчиво най-ин-

тересното място, към архитектурни детайли, снимки на

кулинарните ви шедьоври и т.н.

Мощността на осветлението в кухнята подлежи на

регулиране чрез използване на специални ключове и диме-

ри. В кухни с няколко входа то може да се управлява ос-

вен с традиционните девиаторни ключове (онези, с кои-

то можете да го включвате и изключвате и на двата

входа), и с използването на

ЛАМПИ СЪС СЕНЗОРИ
за присъствие на хора в помещението. Тези вече масово и

достъпно предлагани модели (за които планираме да под-

готвим специален материал в следващ брой на сп. Техно-

логичен дом), разполагат със сензор за движение и включ-

ват автоматично лампите (най-вече на общото осветле-

ние), когато някой влезе в помещението от която и да е

врата. Макар важността на кухненското осветление

често да се подценява при проектиране на дома на

българина, начинът ни на живот все повече създава

условия хората да комуникират и взаимодействат

около кухненския плот. А това налага да направим

съвременната си кухня комфортно и примамливо мяс-

то и за приготвяне на храната, и за приятно прекар-

ване на времето в нея.
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Минисистемата за сигурност и онлайн мониторинг е

само едно от най-обичайните приложения на уеб каме-

рата в дома. Лесно уеб камерата се превръща от уст-

ройство за забавление (домашни видеоклипчета, чат със

звук и образ и т.н.) в помощник по охраната на жилище-

то. Решите ли да й възложите тази роля, заставате

пред избор от технически решения.

Най-лесно постижимите и по-често ползвани вариан-

ти включват заснемането на случващото се в едно или

повече помещения в дома и изпращането на видеозапи-

са като прикачен файл по електронна поща. На внима-

нието на този, който се интересува какво се случва

всеки миг в къщата или в двора му. При това с участи-

ето само на една или на няколко далеч не скъпи уеб ка-

мери. Другата възможност е публикуване на „видяното

и чутото“ в уеб страница, през определени интервали

от време. Ако човек е зает извън дома си и е оставил

за малко сами разлудели се деца, това е доста полезна

функция. Особено ако така или иначе компютърът и

Интернетът са му винаги под ръка. За да сте в час със

случващото се в къщата по всяко време, най-общо ви

трябва

Ако вече имате уеб камера, можете да се насладите на още една от

многото ползи и удоволствия от притежанието й. Малка и компактна,

тя лесно може да се пригоди към персоналната система за домашно

наблюдение. Без скъпо оборудване и сложни инсталации. Свързаните

директно към компютъра уеб камери заснемат и трансферират видео

и звук в реално време през Интернет. Вашият личен онлайн Биг Брадър.

Но този път впрегнат за каузата на домашната отбрана срещу натрап-

ници с различни намерения. Или просто за контрол над невръстни на-

следници, възползващи се от всяко кратко усамотение за правене на

бели. За това как да направим дома си главен герой на собствено мини

реалити с камера, PC и Интернет разказва  Яна Илиева

Ако вече имате уеб камера, можете да се насладите на още една от

многото ползи и удоволствия от притежанието й. Малка и компактна,

тя лесно може да се пригоди към персоналната система за домашно

наблюдение. Без скъпо оборудване и сложни инсталации. Свързаните

директно към компютъра уеб камери заснемат и трансферират видео

и звук в реално време през Интернет. Вашият личен онлайн Биг Брадър.

Но този път впрегнат за каузата на домашната отбрана срещу натрап-

ници с различни намерения. Или просто за контрол над невръстни на-

следници, възползващи се от всяко кратко усамотение за правене на

бели. За това как да направим дома си главен герой на собствено мини

реалити с камера, PC и Интернет разказва  Яна Илиева

Уеб капан за
домашна сигурност
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PC, КАМЕРА, ВРЪЗКА КЪМ МРЕЖАТА, USB ПОРТ
При това ви трябва PC, което e включено, докато ви няма,

така че да поддържате от разстояние непрекъснат кон-

такт с уеб камерата. През определени интервали от вре-

ме (например на всеки 8 секунди), тя може да заснема види-

мия за обектива участък от дома. След това кадрите ав-

томатично се „качват“ в определен за целта уеб сайт,

откъдето получавате отдалечено пълна представа какви ги

вършат мишките, докато котката я няма.

За да не товарите уеб пространството с поредица ста-

тични картини на дивана, срещу който камерата просто си

снима цял ден, някои модели ползват детектори за движе-

ние. Снимат и изпращат в Интернет, само когато нещо ре-

ално се случва в помещението и има регистрирано движе-

ние на обекти. Заснетото се публикува веднага в уеб или

се изпраща като прикачен видеофайл по е-пощата на сто-

панина.

Използването на тези сензори щади усилия на отделече-

ния наблюдател, който може да си спести доста ценно

време от взиране в безинтересно съдържание. Но пък не

всички уеб камери поддържат опция за детектор на движе-

ние. Деликатен момент, който трябва да се има предвид при

проучване характеристиките на отделните устройства.

Визуалният контрол от разстояние е първостепенен, но без

СЪПЪТСТВАЩИЯ ЗВУК
е някак си не много пълен. Повечето най-нови уеб камери

имат вградени микрофони, а на други просто им се налага

да работят съвместно с отделно закупен микрофон, свързан

към компютъра. Първият вариант определено е за предпо-

читане. Особено ако камерата няма да стои чинно до ком-

пютъра. Както между впрочем и устройствата, предлага-

щи повече гъвкавост за монтиране на стената, върху мо-

нитора или към разнообразни повърхности. Идеята за от-

далечен контрол на къщата през Интернет и уеб камери

поне първоначално изглежда сложно начинание. Докато не

се стигне до същинската инсталация, която отнема секун-

ди. Необходимо е само да включите уеб камерата към USB

порта на компютъра. След хардуерната и софтуерна инста-

лация, някои модели камери осигуряват първоначален те-

стващ режим за аудио- и видеосигнала, като по този начин

ви помагат да сте сигурни, че могат да възпроизвеждат

звук и картина. Ако компютърът е Windows базиран, е доб-

ра идея преди да се настроите за визуални чудеса от уеб

камерата си, да проверите версията на DirectX компонен-

та на операционната система. Отговорен за работата с

приложения, съдържащи пълноцветна графика, видео/аудио

и 3D анимация. В общия случай подходящата версия за каче-

ствено изображение е DirectX 9.0.

ДА ПРИКРИЕМ СЛЕДИТЕ БЕЗЖИЧНО

Безжичните камери са логично решение, особено ако вече

има изградена безжична домашна мрежа. Голямото пре-

димство на безжичната камера е, че можете да я по-

ставите навсякъде в обсега на сигнала. Прихващайки на

фокус незабелязано всичко, което се случва около или

вътре в дома.

Макар и супер дискретни, те са по-скъпички и по-сложни

за инсталация. Но пък само с една миниатюрна камера

от семейството на X10 устройствата получавате

пълноценно видео до вашия компютър от близо 30 метра

в околовръст, дори и при наличие на преградни стени. С

вграден 2.4-гигахерцов безжичен предавател и най-чес-

то с комплект закрепващи елементи.

Свързани само с USB кабел към безжичния адаптер на

PC-то, плюс захранващ адаптер. Софтуерът има иден-

тична функционалност, предоставяйки през Интернет ви-

деоизображение на живо, както и автоматичен кепчъ-

ринг на видео върху твърдия диск на компютъра.

Специални модели безжични камери за нощно наблюдение

пък следят всичко ставащо нощем около къщата, специ-

ално в участъците, където осветлението е слабо.
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Преди да задълбаете в същината на уеб наблюдението

или

СОФТУЕРА
Всяка уеб камера идва със собствен инсталационен

софтуер с драйвери за устройството и инструменти за

работа с видео- и аудиосъдържанието, което ще запис-

вате и трансферирате. Достъпен е от CD или от сайта

на производителя на уеб камерата, където най-често

могат да се открият по-новички версии. Има и огромен

избор от допълнителен софтуер за работа с уеб камери,

както и специализирани програмки за вторична обработка

на звук и картина.

Важна характеристика на уеб камерата е броят зас-

нети в секунда кадри. По-голям брой - по-плавно движе-

щи се обекти. Ако камерите са повече от една и са раз-

положени в различни части на къщата, има възможност

за избор на режим на визуализация. Само за едно или ед-

новременно за всичките наблюдавани помещения. Предва-

рителната настройка за запис е също част от гамата

полезни опции, спестяващи физическа намеса, особено ако

целта е отдалечен контрол над дома. Някои по-компакт-

ни решения за онлайн контрол над сигурността чрез уеб

камери обезпечават целия процес посредством

ВГРАДЕН СЪРВЪР
осигуряващ дори оптимизация на JPEG файловете, ако

„снимате“ статично кадър от телевизията. Тази по-на-

преднала функция позволява на собственика да вижда

отдалечено по всяко време това, което вижда и негова-

та камера, чрез стандартен интернет браузър. От все-

ки компютър с достъп до Мрежата, посредством персо-

нална идентификация по потребителско име и парола. Но

когато става дума за по-елементарното решение с една

уеб камера, в повечето случаи софтуерът за управление

е лесен за инсталация дори и от непрофесионалисти. При

това с доста интуитивен интерфейс.

Няколко елементарни за ползване опции ви позволяват да

зададете запис (capture) само на снимки или видео, кои-

то незабавно се изпращат като прикачен файл по елек-

тронна поща.

Друго хитро и чисто софтуерно решение е възможност-

та заснетото директно да се публикува в специално

създадена за целта уеб страница през определен период

от време. Настройвате ръчно или отдалечено дали това

да става на всеки 10 секунди или на 2 часа. Или докато

човек работи в офиса си, би могъл да отскача от време

на време до адреса zlokuche.com, за да вижда какво е

заснето през последните 10 минути от камерата във

вътрешността на дома ви или на двора. За целта на

разполжение е сециализиран за съвместна работа с уеб

камери софтуер, публикуващ записаните файлове през

отрязък от време. С помощта на допълнителни програм-

ки, в случай че софтуерът на камерата не го е предви-

дил, можете лесно да обновявате секюрити сайта си

директно от уеб камерата.

Видеофайловете могат да станат непоносимо големи, ако

не се ползва добър компресиращ алгоритъм. Видеозаписът

„на живо“ е съставен от 24 до 30 кадъра в секунда. Кадър

с телевизионно качество (или 640x480x24) отнема близо

921 000 бита. Това са приблизително 27MB в секунда само

видеоданни, които некомпресирани много бързо биха за-

ели твърдия диск на компютъра ви. А изпращането им по

електронната поща направо си е проблем.

Ако искаме да изпратим по e-mail видео с прилично каче-

ство, добро решение е ползването на някое от допълни-

телните приложения за преобразуване на видеозаписите

и изображенията в различни файлови формати. Вариан-

тите за подходящ софтуер са доста. Подходяща програ-

ма (и доста често ъпдейтвана) за тази цел е LEAD

Capture And Convert на LEAD Technologies. Предоставяща

компресия на аудио- и видеофайлове чрез кодеците, кои-

то вече са поддържани от операционната система, вклю-

чително MPEG-1, MPEG-2, MJPEG, MCMP, MCMW и

MJPEG2000 файлово кодиране. Компресираните файлове с

помощта на специално предназначен за това софтуер пре-

доставят не само по-добро качество при задоволителен

обем, но и така важната синхронизация на звук и карти-

на.

МАЛЪК, НО КАЧЕСТВЕН
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Досадно ми е да пера, но пък ми е приятно да гладя. Има домакини,

които биха разпределили така дългия списък домашна работа, според

критерия мразя/обичам. За прането отдавна грижа има автоматичната

перална машина. Докато гладенето е още в графата персонално физи-

ческо усилие. Въоръжени с вградени технологии и екстри за удобна ра-

бота, съвременните модели парни ютии постигат успех там, където

много по-усъвършенствани уреди се провалят. Да заменят първоначал-

ната досада при вида на огромната купчина засъхнали накриво дрехи с

предвкусваното удоволствие от красотата и удобството на гладенето.

С олекотено, интелигентно и сигурно устройство в ръка. Преди да

оформите перфектно подравнената си по ръбовете колонка дрехи, виж-

те как точно се постига това с Яна Илиева

Да изгладим
нещата с

парната ютия
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Преди няколко века ютията е била само железен съд с

дръжка и капак, в която бабите ни поставяли жарава. И

вероятно не се е казвала така. До наши дни този инст-

румент на нашата елегантност е извървял доста път.

Това, което днес ежедневно домакинята държи в ръце, е

нещо далеч по-компактно и леко. Разбира се, с красив

дизайн и доста ергономична форма. Най-новото поколе-

ние ютии са интелигентни устройства с усет за мате-

рията, с която работят. Въоръжени с най-съвременни

технологии за работа с различни по степен на влажност,

вид, дебелина, състав и устройство тъкани. Отвъд при-

видно несериозния си цветен външен вид и естетични бу-

тони, съвременната парна ютия за дома е съчетание от

иновативни технологии и програмируеми схеми за рабо-

та. Вградени, за да направят живота на домакинята по-

лесен.

Принципът на работа е максимално прост. Минирезер-

воарчето на ютията се зарежда с вода, която се нагря-

ва до пара от нагревателните елементи (предимно ус-

тойчиви на корозия хром-никелови нагреватели). Получе-

ната пара се извежда навън чрез многобройните отвори

по повърхността на плочата (непосредствено под нагре-

вателния елемент). Колкото повече и по-равномерно раз-

положени отвори, толкова по-ефективно гладене на по-

твърдите платове (костюми или тежки завеси).

И все пак акцията гладене на риза все още си е доса-

ден механичен труд, за който е нужна известна техника

и търпение. Понякога точно тези два чисто субективни

фактора липсват. Но пък когато нещата опрат до кон-

струкцията и принципите на работата на самата ютия,

технологичните трикове правят всичко по силите си да

ги компенсират.

Съвременните парни ютии съчетават няколко основ-

ни автоматични функции. Една от тях е

АКВА СТОП СИСТЕМАТА
или наричана още антикапкова система, предотвратя-

ваща изтичането на малки капки вода. Неприятен ефект,

когато ютията работи на по-ниска температура или

постепенно изстива. Предназначението на аква стоп

системата е да предпази от образуването на петна по

дрехите. Постига го чрез контрола на температурата

на плочата през цялото време. При спад на определена-

та температура Аква стоп системата „блокира“ вся-

какво изтичане на вода от резервоара към изходите за

пара.

Веднъж ползвали ютията, доста домакини попадат

във водовъртежа на съмненята „Всъщност, аз изключих

ли я?“ Дори и да сте го направили, нищо не ви пречи да

сте твърди убедени и вече уплашени, че не сте го на-

правили. При това, когато вече сте навъртели няколко

километра на път за работа.
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АВТОМАТИЧНОТО СПИРАНЕ
на ютията е едно от нововъведенията, което спестя-

ва още няколко грама ежедневен стрес. Подобна опция

далеч не се предлага от всички модели ютии. Систе-

мата за автоматично спиране (auto shut-off) на ютия-

та се задейства в три ситуации – спиране на ютията

след предварително зададен период на неактивност на

уреда (обикновено между 8 и 10 минути). Ако бъде пре-

обърната или ако е оставена за по-дълго хоризонтал-

но върху подложката си. Електронна система прекъсва

електрозахранването и активира Auto-Stop светлинен

индикатор, ако е настъпило някое от описаните съби-

тия. „Рестартът“ е лесен само с едно леко докосване,

докато светлинният индикатор спре да мига. Някои

модели ползват тази опция като вид предупреждение,

че резервоарчето за вода е празно и трябва да бъде

напълнено отново. За да не става това при гореща

ютия, тя се самоизключва, докато бъде напълнена от-

ново.

Най-новите модели ютии спестяват на домакините

усилието да подсигуряват литри дестилирана вода,

преди да се захванат с гладене. Обикновена вода от

чешмата върши работа и то, благодарение на

СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
в ютиите. Тъй като чешмяната вода често е прекалено

твърда, тази система позволява периодичното прекарва-

не на въздух през отворите за пара. По този начин се

прочистват от натрупани твърди частици (варовик и

минерали), които с течение на времето могат доста

качествено да задръстят вътрешността на ютията.

Почти всички нови модели разполагат със специална си-

стема против калциране, базирана на вградена антива-

ровикова касета, задържаща твърдите частици. Доста

нужна функционалност, ако ще се глезим с вода директ-

но от чешмата, но държим да не скапваме ютията си

прекалено бързо.

ПРОГРАМИРАНЕТО НА ЮТИЯТА
е също толкова елементарно и обичайно, като да зададеш

програма на перална машина. Принципът е подобен, макар

че става дума за много по-малък и по-простичко устроен

уред. Бърз избор с едно завъртане на една от десетината

предварително зададени програми за гладене. В зависимост

от материята, ютията работи с точната комбинация от

температура и пара, адаптирана за всеки вид тъкан. На-

строена, разбира се, автоматично. Повечето модели са

снабдени с термоиндикатор на корпуса си, предупрежда-

ващ, ако температурата на нагревателната плоча е пре-

калено висока за избраната тъкан.

За разлика от по-опростените и старички модели, кои-

то предлагаха само on/off варианта или „с пара или без“,
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Незалепваща плоча за лесно почистване и бързо

плъзгане по материите

Автоматична настройка на парата според темпе-

ратурата

Опция за „вертикална пара“

Отвор (спрей) за впръскване на пара

Автоматично самоизключване

Самопочистваща система

Система антикалций

Ниско енергопотребление

ОСЕМ ОСНОВНИ ДОСТОЙНСТВА
НА ПАРНАТА ЮТИЯ
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УПРАВЛЕНИЕТО НА ПАРАТА
на съвременните парни ютии носи предимството на

механизма за настройка силата и плътността на произ-

вежданата пара. Един от ключовите инструменти в по-

лезната дейност на парната ютия. Невинаги човек е в

състояние да прецени как нагорещеният уред ще взаимо-

действа с материята, която се глади. Съвременните

модели предпазват от опасната задача да се осланяме на

усета си. За това се грижи автоматичният термоста-

тичен контрол за настройка на пара с температура,

съответстваща на температурата за гладене. Термо-

статичен светлинен индикатор, разположен близо до

системата за настройка на температурата, сигнализи-

ра при по-силното нагряване на ютията. Извънредно су-

хите и трудни за гладене материи са истинското пре-

дизвикателство за една от ключовите функции от управ-

лението на парата – така наречения

ПАРОВ УДАР
С натискане на един бутон сухият плат се атакува с

мощен поток пара. Характерен за него е по-високият

интензитет. В зависимост от модела, той варира от 60

до 100 грама пара в минута. Паровият удар присъства

като опция в повечето най-нови марки ютии, но при по-

нискобюджетните модели обикновено липсва. След паро-

вия шок, ред е на гладене с „постоянна пара“. Функция, на

която парните ютии основно дължат доброто си име.

Благодарение на отворите по повърхността на нагрева-

телната плоча, цялата работна повърхност на ютията

е ангажирана за по-продъжително гладене с постоянна

пара, но с по-малка мощ на пароструйката (от 0 до 40 гр/

мин. при различните модели).

Но дори и владеещият висш пилотаж в гладенето по-

някога се натъква на недостъпни, перманентно намачка-

ни кътчета ръкави, маншети и джобове. Или пък вечно

твърдите ръбове на дънките. Част от моделите ютии

имат специален отвор в предната си част за парна струя

(спрей) с директна насоченост, която третира локално

част от тъканта. Овлажнени и затоплени, дори и най-

твърдите платове се гладят по-лесно. А за по-добър

ефект, често се предвижда и двойна струя на спрея,

покриваща по-голяма площ. След като успешно е решила

проблема с дебели като корабни платна материи, какво

друго остава на новото поколение ютия, освен да се

пробва по

ЕКСТРЕМНИЯ ВЕРТИКАЛ
Когато след дълги вътрешни борби най-сетне слож-

ната операция по прането на тежките завеси приклю-

чи, следват две неприятни процедури. Гладене и окачва-

не. Ако от втората измъкване няма, то поне първата

може да се отмине чрез ползване на вертикалната пар-

на струя за изглаждане чрез пара. Почти задължителна

функция за всеки нов и уважаващ себе си модел ютия.

Доста полезна за завеси, покривки, транспаранти и

други по-обемни тъкани в дома. Всъщност, тогава юти-
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БЕЗЖИЧНО ГЛАДЕНЕ

Спечелили потребителски симпатии

заради прословутото удобство да си

мобилен, дори когато се занимаваш с

най-обикновено гладене. Безжичните

ютии имат два елемента - стацио-

нарен нагревателен елемент, свързан

към електрическата мрежа, и сама-

та ютия. Безжичната ютия се заг-

рява върху нагревателния постамент

и е готова за работа, без ограниче-

ние от дължината на кабела. Мобил-

ното удобство да отнесете ютия-

та до спалнята, за да загладите

набързо понамачкано ъгълче, не е за

сметка на функционалността.

В огромната си част безжичните

ютии съчетават цялата гама работ-

ни инструменти на кабелните си

събратя, включително и възможнос-

тта за автоматичен контрол над

температурата и парата. И едно от

ключовите качества на модерната

парна ютия - вертикалната пара, без

която подвижната ютия едва ли би

била толкова полезна, особено в по-

затънтените части на дома.

Част от концепцията за мобилност-

та е подвижният резервоар за вода.

По-разсеяните домакини биха оцени-

ли най-добре предвидливо заложено-

то „технологично рамо“ на auto shut-

off функцията. Превантивна мярка, в

случай че уредът не е бил използван

през последните 10 минути. Някои

модели разполагат с микропроцесрно

управление на температурата и се-

лектор за сухо гладене и гладене на

пара.
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ята влиза в ролята на познатата от автомивките па-

роструйка. Термостатът е настроен на MAX, ютията

се държи вертикално на няколко сантиметра от

повърхността за гладене. Следва натискане през някол-

ко секунди на бутона за паров удар. Процедура, особено

ефективна за вертикално дистанцирано гладене и осве-

жаване дори и на палта и сака. Но тъй като парата е

доста гореща, не е добра идея да се глади връхна дреха

върху раменете на собственика й.

Същинският принос на парата за доброто изглаждане

на дрехите проличава при ютии, познати като

ПАРОГЕНЕРАТОРНИ СИСТЕМИ ЗА ГЛАДЕНЕ
Разработени за работа с по-големи обеми тъкани и по-

активни гладачни упражнения. Опитът показва, че колко-

то по-голямо е количеството и налягането на парата,

толкова по-лесно се отпускат материите. Което значи

гладене на повече дрехи на бързи обороти. За разлика от

обикновените парни ютии, тези системи разчитат на

повече пароподаване, при по-високо налягане. Особенос-

тта е в парата, която се образува в отделно устрой-

ство, наречено парогенератор. След което се подава в

ютията с налягане средно между 3 и 5 бара.

Предимството на тази конструкция е оптимизирано-

то гладене. С повече пара, постигано с по-високото па-

роподаване – близо 100 г/мин. Почти повече от два пъти,

в сравнение със средния максимален капацитет на обик-

новената ютия (максимум 40 г/мин). Което значи и гла-

дене на двойно по-обемни тъкани. Едно от основанията

тези парни системи да си спечелят славата на два пъти

по-бързи от обикновените ютии. Заетите хора и тези,

на които гладенето не им е първа страст първи оценя-

ват това. Енергоемкото за гладене спално бельо се сви-

ва и изглажда по-бързо на няколко пласта. Работата с по-

деликатни тъкани обикновено изисква повишено внимание.

Успешната формула при тях е по-ниска температура и

повече пара, което игнорира опасността от изгаряне на

материите. Резултатът - перфектен ръб с едно движе-

ние на ютията. Опциите вертикална пара и парен удар

присъстват и при по-мощните роднини на обикновената

ютия. Разбира се, с по-голям капацитет на парата - сред-

но 90 г/мин на вертикалната пара и 150 г/мин при парен

удар. Другият важен елемент е продължителността на

гладене. Парните системи за гладене разполагат с воден

резервоар с по-голяма вместимост (средно литър и поло-

вина). Това спестява грижата за доливане на вода поне за

два часа, колкото и да се форсира парата по време на

гладене. Не се налага спиране на уреда, което си е доста

сериозно предимство, ако до масата за гладене се е на-

станил обемистият куп, съдържащ половината гардероб.

Някои модели предвиждат и резервоар с иноксово покритие

във вътрешността като мярка срещу образуване на кот-

лен камък и корозия. Гаранция, че поне за няколко години

времето за домакинята пред гладачната дъска ще тече по-

бързо, без това да се отрази върху домашния уют на

съвършено пригладеното спално бельо.
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Отричана и приветствана, микровълновата печка днес е слънце-

то и въздухът за заетите хора. Крайно удобни, пестящи много

време, безопасни за здравето и продуктите (както се разбра

от миналия брой), микровълновите печки постепенно стават

задължителна част от кухненския пейзаж във всеки дом. Това,

което от години е характерно за по-високия клас модели, е

комби функционалността, с която още повече ни спечелват

като почитатели. Комбинирането на методи в голяма сте-

пен елиминира генеричното безсилие на микровълновите печ-

ки за някои рецепти като препеченото месце, например. Затова

обединяването на няколко метода за готвене става все по-

традиционно в офертите на производителите. Не само при

микровълновите печки, а и при фурните. Защото това носи

гъвкавост, бързодействие и по-добри резултати, е убедена

Гълъбинка Иванова

Äîìàêèíñêà òåõíèêà

Комбинираното
настояще на
микровълновите печки
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Винаги има повече от един начин да сготвите едно

ястие, но изненадващото е, че това може да стане и в

една и съща печка. Благодарение на най-новите разработ-

ки в областта на микровълновите модели. А именно, ком-

бинирането на два или повече метода на готвене – изби-

рате между готвене с нагреватели, конвекция, мик-

ровълни, дори и с пара. Всичко това в един уред. Идеята

на тези мултирежимни устройства е да направят гот-

венето по-функционално, лесно и бързо и да постелят с

цветя пътя ви към готварската слава.

Добрите стари микровълнови печки, както знаете,

осигуряват неимоверено много по отношение на скорос-

тта и удобството, но имат няколко сериозни недостатъ-

ка, които са им технологично вродени. Това са неравно-

мерното разпределение на нагряването и начин на гот-

вене, заради който резултатите могат да бъдат клиса-

ва консистенция и плувнала във вода гозба, а за хрупка-

вата коричка, направо забравяме. Затова запазената те-

ритория за употреба на микровълновата печка безапела-

ционно бяха функции като притопляне, размразяване,

втасване на тесто, сваряване и други.

Тъй като големите и сериозни производители на та-

кива уреди не биха си оставили колата в калта, отдели-

те им за развитие на продуктите яко се трудят, за да

елиминират тези недостатъци. Въвеждат се подобрения

в разпределянето на микровълните, промени в пласиране-

то на продуктите в камерата и т.н., но най-вече се ра-

боти в посока комбинирането на различни начини на на-

гряване.

НЕДОСТАТЪЦИ И ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ
Образуването на микровълните на най-съвременните

микровълнови печки от висок клас става чрез два магнет-

рона (вместо един), монтирани един до друг от горната

страна на камерата. По този начин се разпределят пре-

цизно контролирани енергийни полета в печката. Вълно-
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водещата система, прикрита в тавана на камерата,

разпределя микровълните така, че продуктът се готви

възможно най-равномерно от вътрешността навън. При

някои модели се използва въртящ се рефлектор, монти-

ран на тавана, с което въртящата се поставка става

ненужна.

Обаче, в основата на онзи недостатък с клисавата,

водниста манджа, е не толкова неравномерното печене

с микровълни, колкото супер активното потене на гот-

вения продукт, вследствие от много бързото му нагря-

ване в условия на по-хладен околен въздух. Иначе казано,

много влага, която просто няма къде да отиде. Което

съвсем естествено резултира в натрупването на пото-

ци конденз по повърхностите. Това е голям проблем за

микровълновите печки, защото дори с конструктивни

подобрения в голяма степен да бъде подобрено нагрява-

нето, натрупването на влага не може да се елиминира.

Затова комбинирането на микровълните с други режими

на печене се оказва практическо решение на двата про-

блема наведнъж – по-равномерно изпичане и повече кон-

трол на транспортирането на влагата, като скоростта

на готвене остава все така висока.

Единият подход е комбинирането на микровълните със

СИЛНА СТРУЯ ВЪЗДУХ
посредством един или повече вентилатори. Така се по-

стига готвене с над 10 пъти по-голямо бързодействие в

сравнение с обикновените електрически фурни. Номерът

е в това, че конвекцията, сиреч движението на въздуха,

е изключително интензивна, а температурата на въртя-

щия се въздух - доста висока. В резултатът ефективно

се нагрява повърхността на готвената храна, а вслед-

ствие на поразяването й с горещ въздух – се получава

онзи апетитен загар. Намалява се в голяма степен обра-

зуването и се изолира проникването на влагата, подобря-

ва се топлинният пренос с около 60%, заради премахва-

нето на студените пластове въздух (причината за ма-

щабните изпарения в печката).

В някои модели е въведена и така наречената джет

конвекция (специално предназначена за някои рецепти),

при която чрез два разположени в камерата вентилато-

ра принудително се вкарват силни струи въздух с много

висока скорост. Бурята горещ въздух компенсира нерав-

номерностите в нагряването (или т.нар. горещи точки),

с което месцето се опича бързо, еднородно и вкусно.

Може би вече се питате какво става с въздуха по-на-

татък. Той се връща в устройство, наречено каталити-

чен конвертор, на гърба на печката. Минавайки през ка-

тализатора, въздухът се прочиства от излишните маз-

нини и миризми, като те се изгарят, което елиминира

нуждата от вентилирането на въздуха в печката извън

нея. След преминаването през катализатора, пречисте-

ният въздух посредством двата вентилатора се връща

обратно в камерата. Този процес трае през цялото вре-

ме на работа на печката.

Комбинирането и подобренията обаче не свършват
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дотук. Конвекционната система на някои най-съвремен-

ни модели използва иновативен вентилатор с реверсивен

мотор. Посредством това нововъведение се обръща по-

соката на въздушния поток по определен управляващ

алгоритъм. Сменянето на посоката на духане на венти-

латора осигурява още по-добро опичане на ястието.

С ВКУС НА ПЕЧЕНО
Нагряването на въздуха става посредством електри-

чески нагреватели. Те могат да бъдат разположени от-

горе и отдолу на камерата. Долният нагревател при ня-

кои модели е разположен под пода на камерата и нагрява

цялата й повърхност. Това предполага равномерно разпре-

деляне на топлината в печката. На горния нагревател е

определена главната роля за примамливия загар на пече-

ното (и препечената коричка). С комбиниране на нагря-

ването със супер динамичната конвекция, се подобрява

бързодействието и ефективността на процеса.

ПЕЧЕНЕТО НА ГРИЛ
е една от най-изкусителните функции на комбинираните

микровълнови печки. Традиционното технологично обез-

печаване на тази възможност е ползването на инфрачер-

вен нагревател и въртящ механизъм, който с определе-

на скорост подлага повърхността на пилето (примерно)

на топлинна обработка. Най-често монтирана на тава-

на на микровълновата камера, инфрачервената плоча

може да превърне микровълновата печка и в скаричка. По-

средством стойка, която се върти заедно с въртящата

се поставка, сандвичите с кашкавалче се запичат за нула

време. Сред съвременните версии на нагревателите в

комбинираните модели са халогенните кварцови елемен-

ти.

Други нови разработки на грил системите включват

присъствието на няколко електрически грил нагревате-

ля – един на тавана и два отстрани – за да може да пе-

кат едновременно ястието от всички страни. Това раз-

бираемо значително ускорява бързодействието на грил

процедурата – месцето е опечено за част от досега

необходимото време. Нагряването отгоре и отдолу ед-

новременно елиминира и нуждата от периодичното му

обръщане и от въртенето. Другото предимство на но-

вите разработки е това, че грил нагревателите са на-

стройваеми като позиция. Така съобразно изискванията

на кулинарния ви проект, позиционирате грил нагревате-

лите там, където трябва. Освен това, те предоставят

голямо удобство при почистване на печката, тъй като с

отместването им си осигурявате достъп до стените зад

тях.

КОМБИНИРАНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Тъй като готвенето с използване на комбинация от

технологии е сравнително нова практика, малко са по-

требителите, които могат с лекота ръчно да на-

стройват режимите. Всъщност това не се налага,

тъй като всички съвременни модели предлагат пред-
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варително програмирани рецепти – една стандартна

възможност, която в голяма степен облекчава живо-

та на готвещия. Вградени програми за превключване

между отделните режими и библиотеки от готови

рецепти, заради които не се налага потребителят да

рови в готварските книги или да задава ръчно корек-

тната температура или време за готвене. Както при

съвременните фурни, единственото, което готвещи-

ят трябва да въведе в диалогов режим с управление-

то, е данните за вида храна, теглото й и предпочи-

танията си към вида на сготвянето (печене, задуша-

ване,

ПРИТОПЛЯНЕ
и така нататък).

Като споменахме притоплянето – знаете, че мик-

ровълновите печки са незаменими за бързо притопля-

не на вчерашната манджа от хладилника. Със супата

нещата са неизменно ОК, но ако става въпрос за тол-

кова пухкавата и уханна питка, с която смаяхте се-

мейството си снощи, само микровълнов режим ще раз-

вали със замах скорошната ви слава. Защото вкусът

и визията й ще звучат като на леко сварена. Комби-

нираният режим позволява притоплянето на такива

продукти да става почти толкова бързо, колкото само

с микровълни (примерно за 5, вместо 2 минути), но ре-

зултатът е класи по-висок. Избирайки от готова про-

грама с настройки, потребителят може да притопли

както отделна порция, така и цялата тавичка, като

качеството им ще бъде много близко до това на

първоначалното им сготвяне. Всичко това е възмож-

но, благодарение на комбинираното третиране с мик-

ровълни и нагряване, плюс контролирането на влажно-

стта. Заемка от професионалното готварско оборуд-

ване (макар да изглеждат сготвени на момента, рес-

торантските гозби често са просто притоплени).

Комбинирането на няколко режима става все по-

стандартно и се развива с бесни темпове. Водещите

производители на суперфункционално професионално

кухненско оборудване все повече внедряват техноло-

гичните си достижения и в домашните микровълнови

печки, и в комбинираните си фурни – мултирежимност,

бързодействие, контрол на параметрите: влажност и

температура, програмиране. Освен това, колкото по-

сложни технологии са внедрени в новите печки за до-

машната кухня, толкова по-улеснено е организирано

управлението им. Поводите за радост не свършват

дотук, помислете и за другата примамлива възмож-

ност - комбинациите на микровълновите печки с дру-

га кухненска техника (като тостери, абсорбатори и

т.н.), което планираме да направим в най-скоро вре-

ме.
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Телевизорът е едва ли не член на семейството, на когото понякога об-

ръщаме повече внимание, отколкото на близките си. Вече трето поколе-

ние расте, забавлява се и контактува със света чрез телевизията. В

началото бяхме просто щастливи от факта, че можем вкъщи да гледаме

новини, филми и мачове и не обръщахме внимание, че екранът е малък и

черно-бял. После се появи цветната телевизия. Образите на екрана ста-

ваха все по-големи и хубави и ние до такава степен свикнахме с тях, че

не се замисляхме в действителност колко са несъвършени. И за да се

убедим в това, е достатъчно в хубав слънчев ден да погледнем през

прозореца и да сравним голямата и с прекрасни цветове картина с малкия

и далеч не така съвършен образ от телевизионния екран. Всичко това

отдавна вълнува специалистите, които добре разбират, че вместо малки-

те подобрения в телевизионните приемници е дошло времето и за основ-

ната им промяна. Тя вече е факт и се нарича телевизия с висока раздели-

телна способност, вече добиваща популярност у нас с абревиатурата HDTV

(от High Definition Television). Какво представлява, какво повече ни дава и

какво е необходимо, за да я имаме вкъщи, изяснява Стефан Куцаров

HDTV
По-добрата телевизия
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СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТЕЛЕВИЗИЯ
Нейните основни принципи са създадени през 20-те и

30-те години на миналия век и използват две особености

на човешкото око. Първата е неговата разделителна

способност – от определено разстояние то може да раз-

личи две разположени една до друга точки, само ако раз-

стоянието между тях е над определена стойност. В про-

тивен случай окото ги възприема като една точка. По-

ради това картината, която ще бъде предавана, се раз-

деля на голям брой точки (пиксели). Когато сме на дос-

татъчно разстояние от телевизионния екран (за теле-

визорите у нас не по-малко от 7 пъти височината на ек-

рана), те не могат да бъдат различени, което е една от

важните предпоставки за получаване на качествено изоб-

ражение. В използвания у нас телевизионен стандарт

изображението реално съдържа 576 реда, всеки с по 768

точки - казва се, че то е с формат 768x576. Това означа-

ва общ брой на точките на екрана около 440 000. Те могат

да бъдат различавани като отделни само от много близ-

ко разстояние. С увеличаване на размера на екрана нара-

ства и този на точките, с което те стават различими

и не от толкова малко разстояние. А това означава вло-

шаване на качеството на телевизионното изображение

– неговата зърнеста структура става видима за седна-

лите близо до екрана.

Втората особеност на окото е неговата инертност.

Поради нея при прекратяване на светлинното въздей-

ствие върху окото, продължава за около 1/10 от секун-

дата да ни се струва, че има светлина. Именно тази

особеност позволява да се предават движещи се обекти.

За една секунда се правят повече от 10 "снимки" на обек-

та и когато те се показват на екрана със същата ско-

рост, субективното ни възприятие е за плавно движение.

В използвания у нас телевизионен стандарт за 1 секунда

се предават 25 картини (кадри). В действителност все-

ки кадър се предава по 2 пъти – най-напред нечетните

му редове, а след това четните, т.е. 50 полукадъра в

секунда. Този начин на предаване е известен като през-

редова развивка (interlaced scan).

Съществува обаче още един съществен проблем, кой-

то не е свързан с човешкото око. Всички дребни детайли

на предаваната картина, чийто размери в телевизионно-

то изображение са по-малки от една точка, не могат да

бъдат пресъздадени – няколко такива съседни детайла се

изобразяват на екрана като една точка. И затова колко-

то по-точно искаме да предадем една картина, чрез

толкова повече точки трябва да направим това.

Едно от първите неща, предавани по телевизията не-

посредствено след създаването й, са филмите. При тях

съотношението на широчината към височината на кар-

тината е 4:3 (или 1,33:1). То логично е било прието и в

телевизията и все още се използва в огромната част от

телевизионните приемници.

Създаването на широкоекранните филми със съотноше-

ние 1,85:1 създава и неудобства при предаването им по

телевизията. Едно от тях са черните ивици в горната и

долната част на телевизионния екран при излъчване на

филма без промени. За избягване на това неудобство ши-

рокоекранните филми трябва предварително да се обрабо-

тят чрез изрязване на изображението от двете страни.

ТЕЛЕВИЗИЯ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ
Хората с по-дълъг жизнен опит вероятно не са забра-

вили  възхищението от първите прожекции на широкоек-

ранни филми, когато зрителят за пръв път се почувства

едва ли не като участник в действието на екрана (реал-

но това се отнася само за седящите на по-предните
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редове в киносалона, в непосредствена близост до екра-

на). Трябваше да измине значителен период от време, за

да се направят множество подобрения на телевизионно-

то изображение и едва тогава се достигне до идеята за

„широкоекранна телевизия“. Това е една от важните

разлики на HDTV от съществуващата телевизия. Отно-

шението на дължината и височината на картината вече

е 16:9 (или 1,78:1), което е твърде близо до това на ши-

рокоекранните филми. Тази разлика е и едно от предим-

ствата на HDTV, обуславящо много по-реалистично изоб-

ражение.

Втората разлика е отразена чрез наименованието -

HDTV позволява предаването на по-дребни детайли, кое-

то се постига чрез по-голям брой точки на изображени-

ето. В зависимост от този брой съществуват три фор-

мата за HDTV. Първият предава изображението със 720

реда и 1280 точки в ред и се означава като 720р. Буква-

та „р“ показва, че изображението се формира чрез поре-

дова развивка (progressive scan), при която редовете се

изписват последователно един след друг. Така се избяг-

ват няколко от недостатъците на презредовата развив-

ка – назъбените краища на движещите се обекти, треп-

тенето на хоризонталните краища на хоризонталните

обекти и на картината като цяло. Те са доста неприят-

ни при най-големите екрани. Другите два формата са

1080i (или 1920х1280i) и 1080р (или 1920х1280р), като бук-

вата i в първия означава презредова развивка.

Тези две основни предимства са важна предпоставка

за висококачествено изображение. На тях се основаваха

първите експериментални HDTV телевизионни предава-

ния. Но качеството на изображението бе значително по-

ниско от оптимистичните очаквания. Оказа се, че за да

бъде то действително високо, е необходимо още едно

условие – HDTV трябва да е същевременно и цифрова

телевизия. Това прилагателно, добило вече популярност

в други области, отразява различния начин за предаване

на изображението, без то задължително да е HDTV. На-

пример обикновената цифрова телевизия предава изобра-

жението със същия брой точки, както съществуващата

телевизия. Последната носи наименованието аналогова,

тъй като на всяка точка от изображението съответ-

ства точно определено електрическо напрежение. При

придвижването му от телевизионния предавател до при-

емника, към него се прибавят други напрежения (напри-

мер от работещи в близост електродомакински уреди),

което влошава качеството на изображението. Това се

проявява особено силно, когато телевизионният приемник

е далеч от предавателя – върху изображението се полу-

чават много бели точици (сняг). Това не може да се слу-

чи при цифровата телевизия. При нея всяка точка от

изображението се предава чрез точно определен брой

електрически импулси, които са много по-неуязвими към

споменатите нежелани напрежения. И ако по някакви

причини напреженията станат недопустимо големи и

изображението ще се влоши, приемането автоматично

се прекратява. Поради това при цифровата телевизия, и

в частност при HDTV, изображението може да бъде само

висококачествено.

За да се почувстват максимално предимствата на

HDTV е необходим голям екран. Това бе един от стимули-

те за създаване на плазмените дисплеи, чиито големи

размери, съчетани с малка дебелина, коренно промениха

представите ни за телевизионен приемник. Вместо ек-

ранът да е част от приемника, както досега, се оказва,

че приемникът е станал неголяма част от дисплея. Към

плазмените дисплеи вече се прибавят течнокристални-
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те дисплеи (LCD), доскоро използвани само в персонални-

те компютри. Засега техните размери са по-малки от

тези на плазмените.

Но качествата на HDTV не свършват дотук. Звукът

при нея е несравнимо по-добър от този, с който сме свик-

нали. И трите формата HDTV осигуряват обемен звук по

системата Dolby 5.1. Тя изисква разполагане в помеще-

нието на 6 тонколони и осигурява практически същото

чувство, че звукът идва отвсякъде, на което се радваме

в съвременните кина.

КОМПРЕСИЯТА
Всички хубави качества на HDTV обаче водят до необ-

ходимостта един неин канал да се “разположи“ на мяс-

тото на около 2,5 от сега съществуващите телевизи-

онни канали. А това е недопустимо, най-малкото защото

означава намаляване 2,5 пъти на програмите, които ще

можете да гледате. Единственото възможно решение е

HDTV да се предава в съществуващите телевизионни

канали. За това помага MPEG-2 кодер-декодерът, едната

част от който "смачква" телевизионния сигнал в преда-

вателя, а другата му част го възстановява в приемника.

Независимо от сложността на MPEG-2, идеята му е про-

ста – във всеки кадър се предава не цялата картина, а

само разликата й от тази в предния кадър. Нека си пред-

ставим, че на екрана се появява движещ се автомобил. В

първия кадър се предава цялата картина, MPEG-2 осигу-

рява нейното запомняне и при всеки следващ кадър оце-

нява промяната в положението на автомобила. Предава

се само тя и към нея се прибавя записаната неподвижна

част от картината. Тази обработка се прави по такъв

начин, че практически не променя качеството на изобра-

жението. MPEG-2 стандартно се използва във видео DVD-

тата и спътниковата телевизия. А на вратата на HDTV

вече чука модерният H.264 вариант на MPEG-4…

HDTV ВКЪЩИ
Проблемът с въвеждането на HDTV е подобен на този

с цветната телевизия преди повече от 50 години. Не е

възможно всички да изхвърлят телевизионните си прием-

ници и да ги заменят с нови. А дори и да има средства за

това, за колко време може да бъде произведено такова

огромно количество нови приемници и да се смени апара-

турата в телевизионите предаватели? Очевидно всич-

ко това е нереалистично и за достатъчно дълъг период

от време HDTV трябва да съжителства със сега съще-

ствуващата телевизия.

Два са начините да гледаме предавания на новата

телевизия – с помощта на HDTV приемник или чрез кон-

вертор (известен и като set-top box) към сегашния ни

телевизор. Безспорно първото решение е по-добро, тъй

като ни дава възможност да се насладим на цялото бо-

гатство на HDTV. От своя страна, конверторът е зна-

чително по-евтин и ни позволява с малко средства да

направим първата крачка, макар и без да получим пълно-

то качество на HDTV.

Под каква форма се предлагат HTDV програми? И по

трите използвани досега начини – чрез ефирни телеви-

зионни предаватели (така наречената наземна телеви-

зия), по кабел и чрез непосредствено приемане от

спътник. Засега у нас няма телевизионни предаватели за

HDTV, а и в света те все още са твърде малко. Преди

двадесетина години в Япония започват първите предава-

ния на HDTV, но тогава тя е била още аналогова и не е

добила популярност. Един от резултатите на този опит

е заключението, че HDTV трябва да бъде цифрова теле-

визия. Първите експериментални телевизионни предава-

ния (по няколко часа дневно) в нея започват в периода

2001-2003 година в няколко страни, между които Австра-

лия, Англия, Белгия, САЩ и Япония. Увеличаването на броя

на предавателите и на времетраенето на HDTV програ-

мите става сравнително бавно, тъй като са необходи-

ми много средства за ново техническо оборудване и дори

строеж на телевизионни кули. Независимо от това, ня-

кои страни предприемат законодателни мерки за ускоря-

ване на този процес – наскоро стана ясно, че всички

телевизионни станции в САЩ са задължени от следваща-

та година да предлагат поне цифрова телевизия, ако не

и HDTV.

За кабелните оператори въвеждането на HDTV е срав-

нително по-лесно и засега те предлагат повече програ-

ми на своите клиенти. Подобно е положението и със

спътниковата HDTV, много от предаванията на които се

ползват и от кабелните оператори.

Съществуват и други възможности да имаме HDTV

вкъщи. Така нареченият High Definition Windows Media Video

(HD WMV) формат позволява на стандартен DVD-ROM

диск да се записва HDTV. Възпроизвеждането му става

под Windows XP с Windows Media Player 9 или 10 на мощен

компютър – препоръчва се процесорът му да е поне 3

GHz,а паметта поне 512 МВ, плюс 128 МВ на мощната

графична карта. За същите дискове вече се предлагат и

DVD възпроизвеждащи устройства (плейъри), които тряб-

ва да се свързват към HDTV приемник.

И накрая логичният въпрос: „Купили сме приемник за

HDTV. Можем ли с него да гледаме предаванията на съще-

ствуващата аналогова телевизия?“. Естествено, че

можем, но без да забравяме, че все пак качеството няма

да е като на HDTV.

източник: С
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От колко далече
да гледаме

новия телевизор
или как да изберем оптималния диагонал за хола

Сигурно ви се е случвало, когато избирате телевизор, да стоите втре-

щени пред монументалния екран на някое далекоизточно чудовище с пет-

цифрена цена. И вероятно през главата ви, освен за размера на дупката,

която материализирането на този блян би отворило в семейния бюджет,

е минавал и въпросът за размера на стаята, която ще е необходима, за

да му се наслаждавате. А възможните отговори са два. Или да изберете

телевизионен екран с размери, съответстващи на разстоянието, от ко-

ето ще го гледате, или да съобразите разстоянието, от което гледате

с размерите на екрана, твърди Вълко Шаров
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Човешкото око има много висока, но все пак ограниче-

на разделителна способност. Широкоекранният HDTV

телевизор с 1080 хоризонтални и 1920 вертикални линии

е нещо чудесно, но ако сте седнали прекалено далече, няма

да можете пълноценно да се възползвате от тази скъпоп-

латена резолюция. От друга страна, ако гледате нормал-

но телевизионно предаване, залепени за екрана (дори той

да е LCD или плазмен), или пък ако размерът му просто е

прекалено голям за стаята, вие отчетливо ще виждате

отделните пиксели, изграждащи изображението. А това

не е приятно, повярвайте. Не по-маловажно е каква част

от вашето зрително поле заема екранът. Ако е много

малка – няма да се чувствате въвлечен в действието; ако

е много по-голяма от него – може да ви заболи глава. Ве-

роятно сте събирали очите, втренчени в миниатюрния

екран на GSM-а, където гордата мама представя

прощъпулника на отрочето, или сте излизали разногледи

от киното, заклевайки се повече да не правите компро-

миса с първия ред.

КОЛКО БЛИЗКО Е ПРЕКАЛЕНО БЛИЗКО?
Старото правило е, че разстоянието между вас и

телевизионния екран трябва да бъде 7 до 9 пъти по-голя-

мо от височината му. Тогава няма да различавате отдел-

ните линии, изграждащи изображението с презредова

развивка при аналоговите телевизори. Модерните теле-

визионни екрани са изградени от пиксели и обикновено

предлагат по-висока разделителна способност, така че

разстоянието, от което ги гледате, може да е по-малко.

Някои екстремисти твърдят, че зрителят трябва да е
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седнал на разстояние 3 пъти по-голямо от височината на

екрана. Това си е доста близо… но ако телевизорът е

висококачествен, а приеманият сигнал – брилянтен, може

да ви хареса. В нормалния свят, обаче, най-добре е да сте

на разстояние 5 пъти по-голямо от височината на екра-

на. Оттам той може да изглежда не тъй широк, както

биха желали някои, но пък няма да виждате евентуални-

те дефекти или шум в изображението. От такова раз-

стояние ще възприемате с перфектна детайлност всич-

ко, което може да ви осигури HDTV 720p режимът, който

за момента преобладава при модерните цифрови телеви-

зори.

КОЛКО ГОЛЯМО Е ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМО?
А сега да подхванем нещата от другия край. Обикнове-

но хората сядат на около 2,5 метра от телевизора. Това

са 250 сантиметра, които разделяме на 5 и получаваме

височина на екрана 50 сантиметра (нали помните – най-

добре е да сте на разстояние 5 пъти по-голямо от висо-

чината на екрана). При модерните телевизори със съот-

ношение 16/9 диагоналът е близо 2 пъти по-голям от ви-

сочината, така че умножаваме 50 сантиметра по 2, кое-

то, разбира се, ни дава 100 сантиметра. Делим 100-те на

на 2,54 (за да видим колко е това в инчове) и установява-

ме, че ни е необходим телевизор с диагонал близо 40 инча.

Някой и друг инч в повече или по-малко не е от значение.

Ако твърдо сте решили да се снабдите с телевизор,

чиито диагонал е по-голям, отколкото го изисква разсто-

янието, от което ще гледате, тогава изберете модел с

възможно най-голяма разделителна способност. Телеви-

зор с диагонал над 60 инча, който ще гледате от 2,5-3

метра трябва да може да ви осигури HDTV 1080 режим.

От друга страна, ако възнамерявате да се задоволи-

те с по-малък дисплей, отколкото диктува разстояние-

то, на което ще седите от него, излишно е той да е с

върхова резолюция. Освен ако не решите да поразмести-

те мебелите, да дръпнете креслото напред и да се вклю-

чите в екшъна.

ТЪНКИ СМЕТКИ ЗА ТЪНКИ ТЕЛЕВИЗОРИ

Диагоналът на екрана (в инчове) x 1,25 = Височината

на екрана (в сантиметри)

Височината на екрана x 5 = Разстоянието на гледане
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Всеки делничен ден, точно 18.00, по телевизията се излъчват повторно

култовите епизоди на "Алф". Като се има предвид, че повечето трудещи

се фенове на сериала по това време поприключват работния ден, тази

програмна схема си е жива дискриминация. Единственият им шанс да се

засекат с косматия извънземен е да приложат технологичен капан. Пълен

запис на сериите и гледане на спокойствие по-късно. Както си трябва.

Спиране, пускане, превъртане напред-назад, бъркане в купата с чипс, пауза

за телефонен разговор, пак пускане, кепчър на някой кадър за wallpaper-a

или запис на уникална GSM мелодийка с Неговия гласец. Монтиране на цял

клип с "The Best of" извадки. Какво тук значи някаква си телевизия при

толкова много възможности? Особено ако на разположение е едно доста

практично нововъведение в сферата на цифровата потребителска техни-

ка – устройство за DVD запис/възпроизвеждане, в комбинация с вграден

твърд диск. Полезен хибрид с доста широки възможности за комуникация

с цял арсенал цифрова техника в дома. Какво още може да свърши той

за вас в домашни условия разказва Яна Илиева

DVD устройства с твърд диск

От торбата
с изненади
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DVD устройствата с вграден твърд диск комбинират

функционалността на DVD плейър, DVD записвачка и

възможностите на персоналния компютър за съхранение

на информация. Практично решение за хората, които не

само ползват различен тип мултимедия, но и търсят удоб-

ството на достъпа до нея по всяко време. Поддържаща

съвместна работа с цифрови камери, телевизори, аудио-

уредби, PC-та, цифрови фотоапарати и системи за домаш-

но кино, DVD плейър/записвачката с твърд диск (DVD/HDD)

разширява границите на процеса по запис, ползване, мон-

таж и обмен на цифрови файлове. Свързани към телевизо-

ра или системата за домашно кино, устройствата могат

да свършат чудесна работа. Особено на потребители,

които предпочитат да отсяват само определени неща от

общия видео- и аудиопоток. Както и на тези, които оби-

чат да запазват и споделят избора си.

ФОРМАТНОТО ИЗОБИЛИЕ
е част от силата на DVD/HDD. Веднъж записана инфор-

мацията от външен източник (телевизия, стерео систе-

ма) върху твърдия диск, тя може безпроблемно да се ко-

пира върху DVD. Или обратно. Поддържаните формати

оптични носители позволяват еднократен или многокра-

тен запис с различна вместимост в гигабайти. Но най-

важното е, че съдържанието, записано на него, е достъ-

пно от по-голямата част популярни DVD четящи устрой-

ства (преносими DVD плейъри, мобилни и настолни PC-та,

системи за домашно кино и т.н.) В това отношение из-

борът е доста голям. Някои DVD/HDD-та се отгранича-

ват със запис само върху DVD-R и смятания за най-стар

DVD-RAM форматен носител. Други модели разширяват

избора за запис върху DVD+R (за еднократен запис) и DVD-

RW (многократно презаписваем) формати. DVD-R, DVD+R

и DVD+RW дисковете се четат безпроблемно от повече-

то DVD плейъри, но пък не всички DVD оптични устрой-

ства разчитат информацията върху DVD-RAM диск. Част

от производителите поставят оганичение за четенето

им само от собствените си DVD плейъри. Опция, която

не е зле да се има предвид. Но затова пък DVD-RAM дис-

ковете имат предимството на по-дългия експлоатацио-

нен цикъл. Информацията на тях може да се трие и пре-

записва до 100 хиляди пъти, без това да се отрази на ка-

чеството й. Другото им предимство е, че позволяват

ЕДНОВРЕМЕНЕН ЗАПИС И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
от един и същ диск в реално време. Някои DVD/HDD уст-

ройства поддържат работа с DVD-RAM носители, помес-

тени в специална кутия, защитаваща диска от влияние-

то на външната среда. Сред безспорните достойнства на

повечето DVD записвачки с твърд диск е работата с дву-

слойни DVD носители, което значително увеличава възмож-

ностите за запис на информация върху един диск. Почти

двойно, в сравнение с обикновено DVD-R. Например до 24

часа видеозапис, ако качеството на картината отиде на

по-заден план. И най-вече – запис и четене едновременно

на различните слоеве при ползване в DVD/HDD. Гъвкава ра-

бота със съдържанието, с която традиционните DVD че-

тящи и записващи устройства определено не могат да се

похвалят. Да не забравим и запис върху най-обикновено CD.

И, дотук с писането. Когато става дума за четене, DVD/

HDD-та могат доста повече, възпроизвеждайки стандар-

тните DVD и CD формати, плюс DVD-Video, MP3, VCD, SVCD

и JPEG. Някои от по-новите модели са снабдени и със сло-

тове за карти памет, поддържащи няколко формата.

Отделните модели идват с различен капацитет на

ВГРАДЕНИЯ ТВЪРД ДИСК
което е определящо и за цената им. Ще срещнете уст-

ройства с твърд диск от 80 до 400 GB. Само за сравне-

ние, 80-гигабайтовият съхранява средно до 170 часа, а
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дискът с 400 GB капацитет пази до рекордните 693 часа

видеозапис, но при сравнително ниско качество. В зави-

симост какво и колко човек потребява като цифрово

съдържание, може да подбере най-подходящия HDD обем.

По-оптималните варианти са устройства с 160 GB или

256 GB твърд диск. При по-ниско качество на видео за-

писа, 160 GB твърд диск може да побере до 340 часа за-

пис. Както личи, максималният обем информация доста

зависи от избраното качество на запис и съответно

големината на файла. Някои модели предлагат и полезна

опция за автоматично запазване на копия от DVD записа

върху твърдия диск. Нещо, което е от изключителна пол-

за при видеоредактиране от компютър. Като при този

процес видеофайлът не се рекомпресира в друг формат,

така че всеки бит от копието е идентичен с оригинала.

Както вече споменахме, размерът на файла има значе-

ние. А оттам и определеният

РЕЖИМ НА ЗАПИС
DVD/HDD устройствата предоставят възможност за

избор на няколко типа запис, в зависимост от качество-

то на видеокадрите. Така нареченият XP режим (да не се

бърка с Windows XP) предоставя максимално добро каче-

ство, с което получавате 1 час перфектно видео върху

стандартeн, едностранен DVD носител с обем 4.7 Gb. SP

режимът не е особено добър като качество на картина-

та, но пък дава капацитет до 2 часа запис върху същия

диск. И е добро решение, ако записвате публицистично

предаване с няколко „говорещи глави“, които така или

иначе знаете как изглеждат. Въпреки че единият се смя-

та за по-оптимизиран от другия, и SP, и XP режимите на

запис предоставят сравнително добро качество на кар-

тината, с ярки цветове и доста добро ниво на детайл-

ност (при запис на DVD диск и върху твърдия диск). Като

няма драстични разлики с оригинала.

Има и още два режима на запис -  LP и EP, предоста-

вящи капацитет съответно 4 и 6 часа върху 4.7Gb DVD

диск, но за сметка на влошено качество на картината, с

шумове във видеозаписа и загуби на цветова инфомация.

Така нареченият гъвкав режим на запис (FR) избира ав-

томатично най-добрата плътност на запис. Този режим

функционира и при DVD, и при запис на твърдия диск. SEP

e другият режим, позволяващ по-дълги часове запис с най-

ниско качество. При SEP режим на запис можете да по-

стигнете до 10 пълноценни часа понащърбено видео върху

DVD или приблизително 20 епизода от любим половинча-

сов тв сериал. Но дори и при 16x скорост на записвачка-

та, ще ви отнеме по-малко от 30 секунди, за да ги мет-

нете от твърдия диск върху DVD. Ако решите да не рис-

кувате с опцията за x64 високоскоростен презапис. И да

не пропуснем да отблежим, че докато трае всичко това,

можете да си ги гледате. Не се налага да чакате, дока-

то се запише, за да се разположите любопитно пред ек-

рана. Защото нещата опират преди всичко до

ГЪВКАВОСТ
Някои модели DVD/HDD устройства предлагат опции,

целящи да направят живота ви по-лесен, когато седнете

източник: ВИП ТРЕЙДИНГ
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с дистанционно в ръка да правите преглед на записаните

кадри. Например можете да гледате от началото записа

на програма, течаща в момента по телевизията, докато

в същото време се записват останалите й части. Друга

подобна опция - можете да гледате кратки отрязъци от

началото на всички вече записани файлове и то в момент,

когато те се копират върху преносима медия.

ФУНКЦИИТЕ
които устройствата предлагат, са много примамливи.

Таймерът, плюс опцията за ръчен запис, прави вашето

DVD/HDD устройство толкова безценно средство за ула-

вяне на определени моменти от огромния поток видео и

аудио, който ни връхлита в дома. Вграденият многокана-

лен тунер улеснява автоматичната настройка за запис

в определен час. Повечето устройства разполагат с

усъвършенствана система за шумопотискане, която

допълнително подобрява качеството на крайния запис. И

все пак, ако не е добрата навигация, как човек да се ори-

ентира в морето от функционалности и в собствената

си купчина файлове? За тази цел е удобството за подред-

ба, наименование и селекция на определени файлове и

формиране на плейлисти. Плюс възможност за защита на

отделни сегменти от файловия списък от неволно изтри-

ване. Някои модели автоматично именуват записаните

от вас програми, извличайки оригиналните им имена от

телетекста. Не бива да се пропуска и скролингът напред-

назад в списъка и записани програми и изтриване на цели

записи или само части от тях. Поддръжката на стандар-

тното за DVD устройствата поредово сканиране осигу-

рява по-добро качество на картината, без трептене.

Вграденият в някои модели 54MHz/10-битов цифрово-ана-

логов видеопреобразувател в значителна степен подобря-

ва качеството на излъчването при прогресивно сканира-

не на картината.

И друга заемка от DVD системите за домашно кино -

избор на зрителен ъгъл, селекция на субтитри, саундт-

рак, активиране на режим родителски контрол. Възмож-

ност за повторения на кадри, подновяване на излъчване-

то след пауза и т.н. И това чрез

ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ
посредством дистанционното, с което можете да управ-

лявате телевизора и DVD/HDD устройството. Бутоните

за управление контролират възпроизвеждането и записа,

смяната и изтриването на канали, както и превключване

между работните режими на устройството – като твърд

диск или DVD. Плюс опции за контрол на звука и на DVD

записа. Всички операции с DVD дисковете и харддиска на

устройството са достъпни от екранно меню. Например,

направили сте DVD компилация с любими сцени от спорт-

ни предавания, за да ги гледате до припадък отново и

отново. Следва избор на определена част от записа, на

която особено държите. За да улеснят избора ви на теле-

визионни програми за запис, повечето устройства разпо-

лагат с електронен програмен гид. С негова помощ селек-

тирате приличен списък с излъчвания, за които вашето

DVD/HDD устройство трябва да има грижата.

Някои устройства разполагат с до-

ста удобния Firewire (1394) интер-

фейс за директна връзка с цифрова

видеокамера, посредством цифровия

й видеовход. В случай че искате да

копирате собственоръчно заснето-

то филмче върху твърдия диск на

DVD/HDD. Директен трансфер, при

който заснетият файл запазва ка-

чеството си. Колкото до разбира-

телството между двете устрой-

ства, повечето DVD записвачки/

плейъри с твърд диск с такава фун-

кция са съвместими с най-масовите

модели цифрови камери, предлагани

на пазара.

БЪРЗА ВРЪЗКА С ДОМАШНАТА ВИДЕОКАМЕРА
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Дъждовални
поливни системи

Макар че след дългата зима всички толкова много жаду-

ваме пролетта, и зеленината, и топлия вятър, сега е

моментът да прескочим по-напред в мечтите си и да се

подготвим за жаркото лято. Когато зеленината ще започ-

не да пожълтява, а топлият вятър ще предизвиква у нас

вместо надежда, ужас от жегата и маранята. Да, опреде-

лено звучи далечно. Но ако искате тучна ливада в двора,

свежа зеленина и цветен рай, още отсега трябва да помис-

лите за поливната система, която да доставя живителна-

та влага на двора. И която няма да ви обвърже с маркуч

в ръка да поливате цяло лято без почивен ден, а и ще ви

позволи да управлявате процеса така, че да не се потите

допълнително, когато получите сметката си за вода. С

основните компоненти на една съвременна дъждовална

система ви запознава Гълъбинка Иванова.

Òåõíèêà çà ãðàäèíàòà
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Познати са под името дъждовални, спринклерни или с

разпръсквачи – поливни системи. Виждали сте ги в пар-

ковете, футболните игрища и големите тревни площи,

но не сте разчитали на тях за домашната градина. Раз-

личните видове дъждовални системи стават все по-по-

пулярни, тъй като хората разполагат с все по-малко вре-

ме за ръчно поливане. Освен това, водата е скъпа, а и на

много места съществуват строги ограничения за ползва-

не на водата, особено през лятото, което означава, че

вие можете да поливате само в определени часове и дни.

Домашните дъждовални системи със сигурност ще улес-

нят грижите ви за поливането и ще ви помогнат да я

организирате така, че да бъде максимално ефективна по

отношение на водата и енергията.

ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА ПОЛИВАНЕ
Изборът на ефективна система за поливане на гради-

ната или тревните площи, която да съответства на

вашия случай и да оползотворява най-рационално ресур-

сите, е особено важен. Концептуално има два основни

вида градинско поливане – системи за капково напояване

и дъждовални поливни системи, които могат да се пол-

зват и съвместно. Дъждуването традиционно е по-чес-

то използваният метод за напояване на домашни и обще-

ствени градини и тревни площи. Конвенционалните поли-

вни системи разпръскват водата много бързо върху го-

ляма площ чрез стационарни или подвижни разпръсквачи
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или спринклери. Капковите поливни системи също са до-

ста популярни. Те подават водата бавно и равномерно в

близост до корените на растенията или тревата чрез на-

крайник, който е буквално осеян с малки отвори. Съще-

ствува и междинен вариант, при който се използват ми-

ниразпръсквачи и малки, фини пулверизатори, които уве-

личават влажността около растенията.

ЕЛЕМЕНТИ НА ДЪЖДОВАЛНАТА СИСТЕМА
Автоматизираните подземни дъждовални системи най-

общо представляват мрежа от вкопани в земята тръби,

свързани с разпръсквачи, които пръскат вода над

повърхността върху тревни площи, растения, дървета и

храсти. Дъждовалните системи са особено подходящи за

по-големи тревни площи, където приложението им е за-

пазена марка. Някои от системите са лесни за монтаж,

но доброто консултиране и проектиране от професиона-

лист би ви спестило доста разходи при експлоатацията.

Така че, ако приемате предизвикателството, ето ви един

кратък списък на елементите на разпръскващата систе-

ма:

ТРАНСПОРТНА МРЕЖА
съставена от PVC тръби, полимерни маркучи, вертикал-

ни тръби (плюс съответните фитинги). Използва се за ос-

новните линии на поливната система и за свързване към

източника на вода. PVC тръбата е по-евтина и по-трай-

на от полимерния маркуч. Той, обаче, е гъвкав и може да

се огъва, поради което не се налага използването на

колена за свързване.

РАЗПРЪСКВАЧИ
Разпръсквачите или спринклерите са много видове,

всеки от които със специфика във функционалността и

възможностите. В зависимост от предназначението и

изискванията могат да бъдат подвижни и фиксирани, за

правоъгълни компактни зони или за просторни морави с

неправилна форма, за поливане на високи растения или

късо фризирана трева. От всеки вид има множество раз-

новидности – като мощност, вид на струята, метод на

разпръскване, начин на монтиране и т.н. В следващ брой

на сп. Технологичен дом ще направим подробно ревю на

различните видове спринклери и приложението им, обе-

щаваме.

КОНТРОЛЕРИ И ТАЙМЕРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Управлението на една модерна система за поливане

може да бъде напълно автоматизирана посредством раз-

лични средства за това в зависимост от изискванията

на проекта. Диапазонът варира от компютърно устрой-

ство за цялостно управление до простичък таймер. При

вариант на базирано на контролер управление, дъждовал-

ната поливна система се включва и изключва в опреде-

лени, зададени от стопанина на моравата моменти.

Разбира се, да поддържа растени-

ята и тревните площи свежи, зе-

лени и здрави. Затова всички оби-

татели на градината трябва да

получават точното количество

вода в точното време.

Да използва рационално водните

ресурси. Шири се мнението, че ав-

томатизираните дъждовални сис-

теми разхищават вода. Една лошо

организирана дъждовална система

може да похаби големи водни коли-

чества, но правилно проектирана-

та и добре поддържаната систе-

ма в действителност ще икономи-

са вода. Това не само ще ви спе-

сти пари, но ще ви помогне да

спестите и ценен природен ресурс.

ДВЕ УСЛОВИЯ
ЗА ДОБРЕ ПЛАНИРАНА
ДЪЖДОВАЛНА СИСТЕМА
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Дъждовалните системи обикновено са разделени на сек-

тори или кръгове. С контролера може да се управляват

отделните сектори на системата независимо един от

друг. Добрият контролер може да задава водната норма

в зависимост от сезона и може да бъде настроен така,

че да подава различни количества вода в различните зони

на градината в зависимост от нуждите. Добре е конт-

ролерът на вашата поливна система да работи в хармо-

ния с датчик на влага в почвата, който не позволява

разпръсквачите да се включват, когато вали. Новото

поколение контролери за дъждовални системи се програ-

мират невероятно лесно, на практика някои от тях мо-

гат да се управляват дори от компютър през Интернет.

Съвременните вградени таймери са толкова опросте-

ни за работа с тях, че всичко, което трябва да направи-

те, е да ги настроите и да ги забравите. Както можете

да се досетите от името, с таймера задавате времето

за начало и край на поливането. С техните услуги нико-

га няма да забравите да изключите разпръсквачите, а

вашата градина винаги ще получава толкова вода, колко-

то е й необходимо.

ДАТЧИЦИ
Неприятно и напълно безсмислено е, ако автоматични-

те разпръсквачи се включват, когато почвата е дос-

татъчно влажна или, още по-лошо, по време на дъжд.

Автоматичните датчици или сензори за влага са идеал-

но допълнение към дъждовалната поливна система с вгра-

ден таймер, тъй като настройват водната норма в за-

висимост от дневните нужди на градината и на тревна-

та площ. В градината, обаче, могат да се използват и

още сензори за дъжд, които отчитат реално падналия

обем вода, за да се подготвят за следващото поливане.

Някои производители предлагат и датчици за слънчева

светлина, които изчисляват загубата на вода от изпа-

рение и автоматично настройват поливната норма.

ВЪЗВРАТНИ И РЕДУКЦИОННИ КЛАПАНИ
Възвратният клапан спира връщането на водата от

разпръсквачите обратно в източника на питейна вода.

Регулаторът на налягане предпазва системата от повре-

да при рязко покачване на налягането и гарантира рав-

номерен поток на водата и равномерно налягане. Клапа-

ните обикновено се монтират под земята, за да не раз-

валят естетичния вид на градината и да бъдат защите-

ни от атмосферните условия и други повреди. Добре е

клапанът да бъде монтиран в подходяща кутия, която го

покрива изцяло.

ПОЛИВНИ ПОМПИ
Тъй като става все по-важно да се правят икономии

на вода, все повече хора търсят начини за рационално

използване на водните източници. Поливните помпи тра-

диционно се използват в извънградски райони (където за
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ТРИ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА

за планиране на ефективна дъждо-

вална поливна система

Включете датчик за влага в сис-

темата. Той ще предотврати фун-

кционирането на дъждовалната си-

стема, когато не е необходимо да

се полива. Голямо прахосничество е,

ако дъждовалната система се вклю-

чи по време на проливен дъжд.

Изберете подходящ разпръсквач

за всяка зона на градината. Някои

разпръсквачи имат голям пери-

метър на действие, така че те са

подходящи за големи тревни площи.

Други покриват средни по размер

площи, докато трети, като пулве-

ризаторите, са предназначени за

малки площи. Изборът на подходя-

щия за зоната на поливане вид и

модел ще ви спести разходи в

дългосрочен аспект. В проекта мо-

жете да включите и елементи за

капково напояване. При капковото

напояване водата се подава бавно и

равномерно директно върху корени-

те на растенията, така че то е

много икономично по отношение на

водата и е особено подходящо за ра-

стения със специфични потребнос-

ти от напояване.

Планирайте добре градината. Ко-

гато избирате цветя, храсти или

трева, спрете се на видове, които

виреят при местните климатични и

почвени условия и които не се нуж-

даят от интензивно поливане. Гру-

пирайте растенията със сходни

нужди от напояване, за да извлече-

те максимална полза от системата

за напояване.



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

ñòð. 70

поливане се ползва основно вода не от водопровода), но

вече много от хората с къща в града ги използват като

част от системите за оползотворяване на дъждовната

вода или просто за подобряване на ефикасността на

дъждовалните системи.

Разнообразието от домакински поливни помпи днес е

невероятно. Има доста видове и модели помпи за градин-

ски нужди, отговарящи на най-различни изисквания. Най-

разпространени са потопяемите помпи за изпомпване на

вода от резервоари. В домашна обстановка това могат

да бъдат варелът за дъждовна вода или кладенецът, ако

разполагате с такъв. Най-елементарната конструкция за

поливане с дъждовна вода е добрият стар кран, за пълне-

не на кофи, които със сигурност ще ви откъснат кръста.

Това е компромисен вариант само за по-малки площи, но

ако събирате големи количества дъждовна вода, със си-

гурност си струва да инвестирате в помпа. Друго основ-

но приложение, което помпите намират при поливане на

растенията на двора, е за регулиране или повишаване на

налягането в съществуващата водопроводна система.

Това е много важен момент при дъждовалните системи

за поливане на по-просторни тревни площи, при които е

необходимо да се контролира скоростта на разпръсква-

не на водата, така че растенията да оползотворяват

най-ефикасно влагата.

Автоматизираната или просто управляемата систе-

ма за поливане е едно безкрайно полезно съоръжение,

гарантиращо добра поддръжка и свеж вид на градината

или на зелената площ, без изразходване на излишни коли-

чества вода. Във всичките си варианти – дъждовална,

капкова или смесена. Изкушени от многото й достойн-

ства, обаче, нека не пренебрегваме прибързано добрия

стар градински маркуч? В поливането посредством мар-

куч също има изненадващо много технологични подобре-

ния и улеснения. Най-голямото предимство на ръчното

поливане с градински маркуч, обаче, е, че прекарвате

време в красивата си градина. Много хора намират това

за отморяваща дейност в края на работния ден. Ако този

релакс ви влече, можете и да контролирате ефикасно и

на око количеството вода, което получава всяка част на

зелената площ или градината. Но умело проектираната

спрямо необходимостите на растенията в градината,

спрямо климатичните условия и свойствата на почвата

във вашия регион система за дъждуване и капково напо-

яване ще разходва ефикасно водата и ще ви пести много

време.
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Водоструйки
срещу мръсотията
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ИЗМИВАНЕТО С ВОДА
Този древен като човечеството начин за почистване

не се нуждае от представяне. Но всички отлично знаем,

че колкото по-обилна е водата, толкова измиването е по-

добро. И именно защото сме свикнали с него, не забеляз-

ваме недостатъците му. Надали всеки се замисля върху

това колко вода е необходима за добро измиване на те-

расата, на пътеките в двора или на колата. И ако сме

чистници и правим това твърде често, месечната ни

сметка за вода ще набъбне чувствително. Без да разо-

чароваме любителите на чистотата, ще отбележим един

отдавна известен факт – измиването само с вода, кол-

кото и обилно да е то, премахва само едрото замърсява-

не. И за да „светне“ нещо, трябва допълнително усилено

и изморително търкане.

Далеч не е маловажно къде изтича водата от миене-

то. След измиване на верандата водата се разлива на-

около с всички неприятни последици от това. Вероятно

си представяте как изглежда незатревено място до нея

и какво става, като минете през него. Същото се отна-

ся и за пътеките на двора, а обикновено и за колата, тъй

като не всеки си е направил специална бетонирана пло-

щадка с канал.

Но проблемите с измиването не свършват до тук.

Много страни, между които (уви) сме и ние, вече изпит-

ват недостиг на вода. Не са малко селищата и области-

те у нас, където от години се живее в условия на истин-

ска водна криза. Същото се отнася и за цели държави по

света. И това положение в никакъв случай няма да се

подобрява.

Естествено, че не би трябвало да връщаме хигиена-

та в средните векове. Затова единствено възможното

решение е да се търсят по-ефективни начини за измива-

не, които не влошават качеството му, но използват по-

малко вода. Един от тях, с който вече реално разполага-

ме, са водоструйките.

СИЛА НА ИЗМИВАНЕ
Когото и да попитате как може да се подобри изми-

ването с вода, ще отговори: "С по-силна и по-дебела

струя". По-силна струя означава по-голямо налягане на

водата върху измиваната повърхност. У нас често изпол-

звана мерна единица за налягане е бар, като 1 бар е при-

близително равен на 1 атмосфера. Налягането на вода-

та във водопроводната мрежа е между 2 и 6 бара, а на

водната струя на маркуча върху измиваната повърхност

е 1,5 - 2 бара. По-дебела струя означава по-голям разход

на вода за единица време, който обикновено се измерва

в литри на час.

Като количествена оценка за качеството на измива-

нето, специалистите са приели произведението от на-

лягането на водата върху измиваната повърхност и раз-

хода й, с наименование сила на измиване. Тя е един от

основните параметри на водоструйките и понякога в

каталозите се означава със СР. При работа на водо-

струйката за определено време по-добро почистване се

получава при по-голям СР. Също при по-голям СР жела-

ната чистота се осигурява чрез по-краткотрайно изми-

ване.

"Да мия с водоструйка? Че за какво ми е, като имам маркуч". Това звучи

като "Мерцедес? Че за какво ми е, като имам Москвич".

В модерното домакинство машините за почистване с вода под високо

налягане, известни като водоструйки, вече заемат своето място нарав-

но с пералнята и прахосмукачката. Те не са лукс, а полезна необходи-

мост, в което се е убедил всеки, който поне веднъж е работил с тях.

Какво представляват, за какво и как се използват водоструйките, раз-

казва Стефан Куцаров
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВОДОСТРУЙКИТЕ?
Външният вид и размерите им наподобават прахосму-

качка. Предлаганите у нас и в останалата част на Евро-

па обикновено се захранват от електрическата мрежа и

имат мощност около 1,5 киловата, а теглото им е от 6

до 10 килограма. Рядкост са моделите с бензинов двига-

тел. Необходимата вода за работата на водоструйките

се осигурява чрез свързване с маркуч към водопровода.

Съществуват и малки и леки модели, захранвани от аку-

мулатори, например за почистване на прозорци.

Същността на действието на водоструйките е създа-

ване чрез вградена помпа на водна струя (откъдето е и

наименованието им) с много голямо налягане. Резултатът

от това е осигуряване на голяма сила на измиване чрез

малък разход на вода. Според създателите им, голямото

налягане на водата разкъсва химическите връзки на пра-

ха и зацапванията с почистваната повърхност, което е

причината за бързото измиване. Водата в струята е

хладка – обикновено температурата й не бива да над-

хвърля 40 градуса.

Използваната вода, макар и в неголеми количества,

трябва да има къде да се изтича. Затова основното мя-

сто на използване на водоструйките е навън и в помеще-

ния с канал на пода.

ВИДОВЕ ВОДОСТРУЙКИ
В зависимост от налягането на водата най-общо

същестуват три вида водоструйки. Първият са с мал-

ко налягане (между 90 и 140 бара) и се препоръчват за

измиване на коли, велосипеди, мотоциклети и мотопе-

ди, на прозорци, каменни или подобни обшивки на стени,

тераси, тротоари и дворни пътеки, покриви, всякакви

пластмасови мебели, например градински столове и

маси. Притежателите на камиони, ремаркета, тракто-

ри и други селскостопански машини, на лодки и яхти

също могат да използват тези водоструйки за измива-

нето им. Разходът на вода зависи от модела и е между

200 и 300 литра на час, а теглото обикновено е 6-7

килограма.

За по-силно замърсени повърхности, например с мазни-

ни и масла, са подходящи водоструйките със средно на-

лягане (между 140 и 180 бара). С тях успешно се почи-

стват и бетонови повърхности, камъни и плочи, покрити

с мъх, плесен и други подобни, за които обикновената

източник: BOSCH
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водна струя е безсилна. Разходът на вода може да дос-

тигне до 1000 литра на час, а теглото е десетина кило-

грама.

Водоструйките с голямо налягане (от 180 до 250 бара)

свалят от повърхностите не само зацапвания. Основно-

то им приложение е за подготовка на площи за боядисва-

не или за възстановителни работи, тъй като успешно

отстраняват старата боя и други тънки покрития. Така

подготвената повърхност е по-чиста, отколкото при

използването на други методи, което е предпоставка за

по-голяма трайност на новата боя или покритие. Не е

случайно, че все повече професионални бояджии използват

водоструйки.

РАБОТА С ВОДОСТРУЙКИТЕ
Маркучът за водопровода обикновено е с дължина 6-10

метра и може да се свързва към чешма. Добре е да се

използва филтър за пречистване на постъпващата вода,

предлаган като допълнение в много водоструйки. Кабелът

за захранване от електрическата мрежа също е достатъ-

чно дълъг. Маркучът за струята е с дължина от 6 до 20

метра и е специално предназначен да издържа високото

налягане на водата.

Значително удобство в много модели представлява

наличието на регулиращ пръстен до дюзата за струята.

Чрез него се променя формата й от тънка, упражняваща

голямо налягане върху малка част от почистваната

повърхност, до широка с по-малко налягане върху по-го-

ляма площ (това регулиране наподобява запушването с

пръст на отвора на обикновен маркуч, за да направим по-

тънка и по-силна струя).

Някои водоструйки се изключват автоматично при

спиране на почистващата струя. Това не само предпаз-

ва помпата им от излишно натоварване, но и намалява

разхода на електроенергия.

Към водоструйките като допълнителни приспособле-

ния често се предлагат четки за монтиране на отвора

за струята. Те може да са неподвижни или да се въртят

от водата, но и в двата случая ускоряват и подобряват

почистването. Характерен пример за приложението им

е бързото почистване на пластмасови щори, което при

правене на ръка изисква много време и нерви. Използват

се и при почистване на коли, подове и прозорци. Има и

специални четки за места с втвърден от времето прах

(ъгли, балкони, стълбища).

Има и специализирани дюзи, при които водната струя

се върти и като с камшик кърти упоритата мръсотия.

Според производителите те подобряват до 50% почи-

стващото действие.

Всяка домакиня знае, че в много случаи е необходимо

използването и на подходящ препарат. Такива препарати

се предлагат и за водоструйките под формата на теч-

ности, наливани в специален техен резервоар, или като

таблетки. Има препарати за общо почистване, специа-

лизирани за коли, за омазнени и зацапани с грес повърхно-

сти. Използването на всеки препарат има своите особе-

ности, отразени в упътването му или в това на водо-

струйката.

Често към даден модел водоструйка се предлагат ня-

колко набора от четки и почистващи препарати за оп-

ределено приложение, например за коли, мотоциклети и

велосипеди, за градински мебели, за прозорци. Последни-
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те и тези за коли могат да съдържат и бърсалка за из-

сушаване на измитата повърхност.

Не са редки случаите, когато не е желателно водна-

та струя да пръска встрани от почистваната

повърхност, например на балкони и стени. За целта се

предлагат специални накрайници за отвора на струята.

За почистване на трудно достъпни места има лесно

сглобяващи се тръбни алуминиеви удължители с дължина

от 0,5 до около 2 метра. Някои от тях са чупещи се и

позволяват достигане на места, където дори стълба не

би помогнала.

"НЕОБИЧАЙНИ" ПРИЛОЖЕНИЯ
С водоструйки могат да се почистват отвън и от-

вътре всякакви големи метални съдове като кофи, варе-

ли, резервоари и контейнери, което има особено съще-

ствено предимство при големи техни размери.

А какво ще кажете за отпушването на канали? Освен

чрез директен воден шок от стандартната дюза? Някои

производители предлагат като допълнителен аксесоар

гъвкав маркуч с накрайник, от който водата излита в

обратна посока и с реактивна мощ тласка маркуча през

запушените тръби и сифони.

Качественото боядисване на метални врати, огради и

решетки изисква предварително сваляне и на ръждата по

тях. И вместо изтощителното търкане с шкурка може да

се използва водоструйка с високо налягане, която се справя

по-бързо, а в много случаи – и по-добре. Съществуват

приставки към водоструйките, при които във водата се

прибавя и фин пясък. Това подобрява почистващия ефект,

няма прах, а околността се замърсява много малко. Основ-

ните им приложения са за почистване на ръжда, стара боя,

каменни фасади и дори на стени от здраво дърво.

НЯКОИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Водоструйките не правят изключение от останалите

домакински уреди – при използването им трябва да се вни-

мава, за да не се повредят или наранят работещия. Всяка

водоструйка трябва да се използва само за целите, посо-

чени в упътването й. Не е добра идея да мием колелото си

с водоструйка, осигуряваща 200 бара. При работа с водо-

струйки с голямо налягане се препоръчва работещият да

използва предпазно облекло и особено очила.

В никакъв случай работещият не трябва да насочва

струята към  себе си, към други хора или животни, към

електрически уреди и контакти. Работата на открито

и вероятността работещият да е стъпил на мокра

повърхност повишават риска за него при електрическа

повреда във водоструйката или свързващия кабел. Пора-

ди това настоятелно се препоръчва контактът или ця-

лата електрическа инсталация, към която тя се свързва,

да е снабдена с дефектнотокова защита (вж. статията

"Безопасното електричество" в брой 2/2006 на сп. Техно-

логичен дом).

Трябва особено внимание за предпазване на маркуча за

струята от повреда или нараняване – той не трябва да се

допира до остри предмети, да не се притиска с тежки

предмети (например при преместване на измиваната кола

някоя от гумите й да не премине върху него), внимателно

да се сгъва при прибиране. При работа на водоструйката

без четка, отворът за водата трябва да е поне на 20

сантиметра от почистваната повърхност.
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Хидромасажни
душ панели
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ХИДРОМАСАЖНИТЕ ДУШ ПАНЕЛИ
са много популярен компонент на съвременната баня.

Характерни за тях са лесната инсталация, хидромасаж-

ните дюзи (или иначе казано джетове) и няколкото душа.

Близки роднини са на системите, базирани на вградени в

стената на мокрото помещение джетове и душове. Но се

различават от тях по това, че са предварително конфи-

гурирани и готови за монтиране в душ кабина или над

вана.

Основните компоненти на съоръжението са най-общо

корпус (на някои модели истинско произведение на изку-

ството), в който се помещава оборудването на устрой-

ството; ръчен и фиксиран душ; термостатичен смеси-

тел; различен брой и конфигурация от хидромасажни дже-

тове или спрейове.

Един от най-лесните начини да превърнете най-обикновената душ кабина

или ниша в банята в райско място за отпускане и релакс е инсталирането

на хидромасажен душ панел. Той представлява функционално разширение

на обикновената душ система, като предлага усъвършенствани възмож-

ности за комфортно хигиенизиране, плюс хидромасаж и други процедури

за глезене на тялото и душата в компактна и удобна форма. Ще го срещнете

в множество разновидности в търговската мрежа и под името хидропа-

нел, хидромасажна колона, хидромасажен душ панел и така нататък. С

вродената си добра функционалност, гъвкавост, лекота на монтиране и

последващо използване, той печели със замах все повече симпатизанти,

сред които Гълъбинка Иванова

КОРПУСЪТ
е изпълнен от различни материали, като освен традици-

онно присъстващите в банята като акрила, има изпълне-

ния или комбинации с дърво, стъкло, пластмаса, алуминий.

Някои от моделите са снабдени с различни лавици за

поставяне на така необходимите за целите на мократа

стая козметични продукти, с огледало, както и с мънич-

ка, но фунционална седалка.

РЪЧНИЯТ ДУШ
е стандарт – почти всички модели разполагат с ръчен

душ, чиято височина се регулира чрез закрепяне по тръбен

прът или на окачвачи на различни нива. Подобно на вече

стандартните душове, и тук се предлагат няколко фун-

кции за различни струи на водния поток, като по-скъпи-
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те модели, разбира се, радват с поне 5 функции. Тези

панели, които не са снабдени с ръчен душ, е почти сигур-

но, че имат фиксиран или таванен душ. Повечето от

моделите от по-висок клас разполагат и с ръчен, и с

фиксиран душ, които отново са с множество настройки

и функции, включително онази, много вълнуващата – ре-

лаксиращ дъжд (дъждовалният ефект се осъществява от

душове с голяма глава и специфична конструкция). Фик-

сираните душове понякога предлагат и функцията само-

почистване. Голяма благина в тези системи са

ВГРАДЕНИТЕ ТЕРМОСТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛИ
с които всяка уважаваща себе си душ система е добре

да разполага, дори и да не е хидромасажна. Защото сво-

енравното поведение на температурата на водата в

условията на променящо се налягане никого не е пощади-

ло – при пускане на кран или на водата в тоалетната.

(Звучи познато, нали?) В максималното удоволствие от

къпането, за каквото са предназначени хидромасажните

душ панели, термостатичният смесител играе важна

роля. (Повече за него можете да прочетете в този брой

на сп. Технологичен дом.) При повечето модели темпера-

турата на водата свободно се регулира съобразно пред-

почитанията на къпещия се. Това, което прави душ па-

нелите хидромасажни, са

ДЖЕТОВЕТЕ
Те представляват дюзи, които пръскат вода под на-

лягане, като могат да бъдат насочени към различни об-

ласти на голото тяло така, че водният поток да дос-

тига снагата ви от различни ъгли. Благодарение на

това, не само се улеснява изплакването на сапуна и шам-

поана, но и се създава отпускаща и освежаваща атмос-

фера за морното тяло. В зависимост от разположение-

то, вида и броя си, могат да бъдат използвани за тила,

кръста, гърба, зоните отстрани на тялото. В някои

модели има джет и за краката или ходилата (при опре-

делена поза). Джетовете и спрейовете, които са в ос-

новата на хидромасажното изживяване, се различават

по начина на разпръскване на водната струя – при спрей-

овете тя наподобява тази на душовете, макар че има

модели, които могат да функционират с по-концентри-

раната и силна струя на джет. Благодарение на конст-

руктивните си особености, някои джетове могат да
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бъдат насочвани за регулиране посоката на струята.

УПРАВЛЕНИЕТО
или изборът на функции е удобно достъпно на корпуса.

Чрез него с превключване се избира дали удоволствието

да струи от фиксирания душ, от хидромасажните джето-

ве, от ръчния душ или от всичко едновременно. С услуги-

те на управлението на хидромасажния душ панел може да

се контролира и силата на струята.

Отново във връзка с релаксиращите функции на хид-

ромасажните колони са разработени моделите, които

разполагат и с

ГЕНЕРАТОР НА ПАРА
Тези устройства превръщат дори и прозаичните душ

кабини в парни бани. За целта, логично, се изисква капак

или таван на кабината за предотвратяване бягането на

парата из цялата баня и да създаде онази среда, която ще

ви накара така живително да се поизпотите. Парогенера-

торите представляват компактни устройства, които се

монтират в близост или вътре в душ кабината, като се

спазват съответни инсталационни изисквания. Дюзата,

която изпуска благотворната пара, е разположена на па-

нела. При някои модели управлението й също е монтирано

на панела и може да бъде с електронен панел за контрол

на параметрите на парата.

Хидромасажните душ панели се предлагат за монтаж на

стена, но могат да прилягат елегантно и в ъгъл. Тези

устройства се инсталират доста лесно, като се свързват

само към топлата и студената вода и към канализацията.

Имат съвсем основателна претенция за налягането на

водата, но в повечето случаи предлаганите модели отго-

варят на стандартите и у нас по отношение на водното

налягане, максималната пропускателна способност на

термостата и дебита на отводняване (за всеки случай е

добре да се консултирате при избора на най-подходящия за

условията във вашия дом хидромасажен панел, особено ако

топлите водата си с бойлер, и особено ако той е соларен).

Ако не разполагате с безграничен извор на топла вода от

любимата Топлофикация, уверете се, че можете да си

осигурите необходимото количество за една пълноценна,

продължителна процедура. Няма никакъв смисъл в банята

ви да се гизди върхов модел хидромасажен панел, ако от

дюзите му запръска хладка до студенка вода.
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Електронни
невростимулатори

Увлечени в ритъма на ежедневието, често не обръщаме внимание на на-

стъпили промени в нормалното функциониране на организма ни. Опитваме

се да не забелязваме, че ни боли рамото, кръста или коляното, нито че едва

завъртаме глава поради схванати вратни мускули. И когато най-после намерим

време да се консултираме с лекар, той ни изписва шепа скъпо струващи

лекарства или ни препоръчва физиотерапевтични процедури, за които трябва

да отделим значителна част от активния работен ден. А ако сме загазили

повечко, лекарствата се прибавят към процедурите. И тогава просто

махваме с ръка и продължаваме да търпим болките и неудобствата или

да се оплакваме на близки и познати. За щастие вече можем да си помог-

нем сами, без да се "тровим" с обезболяващи лекарства и без да губим

ценно време. Достатъчно е да имаме електростимулатор и да уплътня-

ваме по 15-20 минути дневно от свободното си време, например докато

сме се отпуснали в креслото пред телевизора. Как работят тези апарати,

как и за какво могат да бъдат използвани, разказва Стефан Куцаров
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НЕРВИТЕ - НАЧИН НА УПОТРЕБА
Нервната система на човешкото тяло представлява

огромна и сложна мрежа, по която непрекъснато проти-

чат слаби електрически токове, наричани от специалис-

тите биотокове. Има няколко вида нерви. По така наре-

чените двигателни нерви биотоковете от мозъка дости-

гат до съответните мускули и предизвикват свиването

или отпускането им. Бихме могли, макар и твърде опро-

стено, да си представим нервите като фини тръбички,

пълни със солена вода, които съдържат определено коли-

чество електричество и завършват в близост до мускул-

ните влакна. Командата от мозъка, т.е. стимулирането

на даден нерв, означава намаляване на електричеството

в началото му. Това намаляване се пренася по нерва, ко-

ето представлява протичането на биоток. При достига-

не на края на нерва, биотокът предизвиква отделяне на

специално химично вещество, което задейства мускула.

И както при прекъсване на проводника на електрическа

лампа, тя престава да свети, така през повредения нерв

не могат да преминават биотокове. Това са всички слу-

чаи на парализа на части от тялото, до които не дости-

гат управляващите биотокове от мозъка. По подобен

начин действат упойките, използвани при хирургични

операции, които не позволяват на мускула да реагира на

отделяното от нерва вещество.

Чувството за болка се формира по подобен начин, но

чрез сетивните нерви. При външно въздействие върху

дадена част от тялото се променя количеството елек-

тричество в близко разположените сетивни нервни клет-

ки. Тази промяна е толкова по-голяма, колкото клетките

са по-близо до мястото на въздействие и колкото то е

по-силно. И едва когато количеството електричество

надхвърли определена стойност, наречена праг на възбу-

димост, по нервите към мозъка протича биоток, който

създава чувството за болка. При слабо външно въздей-

ствие няма биоток и болка. Тя липсва и при по-силно

въздействие върху места без близко разположени нерви.

Например, това е причината за липса на болка при игло-

лечение - практикуващият го поставя иглите само на

подходящите за това места.

Промяната извън определени граници на нормалното

състояние на различни части на тялото по подобен на-

чин създава биотокове и чуство за болка. Обезболяващи-

те медикаменти не лекуват причината за нея, а просто

блокират, изцяло или частично, съответните сетивни

нерви и не позволяват на биотоковете да достигат до

мозъка.

Нервите също могат да боледуват, което обикновено

има за резултат ограничаване на движенията на съответ-

ната част на тялото и силни болки. Примерите са много-

бройни - болки в лявото рамо при продължително каране на

кола с отворен прозорец, на кръста при настинка, на вра-

та и гърба при продължително седене или стоене.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ НЕВРОСТИМУЛАТОРИТЕ?
Те са електронни уреди, използвани отдавна в медици-

ната, които имат своето запазено място във всеки фи-

зиотерапевтичен кабинет. Благодарение на развитието

на микротехнологиите, качеството им се подобри, при-

ложенията се увеличиха и се появиха много техни разно-

видности, подходящи за домашно ползване. Работата с

тях е значително по-проста, отколкото, да речем, с мо-

билен телефон, и не изисква специални знания и умения.

Стимулаторите създават токови импулси, което оз-

начава протичане на ток за точно определено и сравни-

телно кратко време, което е продължителността на

импулса. Формата на импулса показва начина на измене-

ние на тока през това време, а най-голямата стойност

на тока представлява амплитудата на импулса. Броят на

импулсите за една секунда представлява тяхната често-

та, която се измерва в херци. В стимулаторите на не-

рви обикновено се използват импулси с правоъгълна фор-

ма, което означава, че през времетраенето им тяхната

амплитуда остава неизменна.

Всеки стимулатор е снабден с електроди, които се

поставят върху тялото, и по повърхността на кожата

между тях преминават токовите импулси. В резултат на

многобройни и многогодишни изследвания на медици от

цял свят е установено, че чрез подходящи токови импул-

си може да се облекчава или премахва болка и да се леку-

ват някои заболявания на нервите. Нещо повече, импул-

сите могат да имат ефект на отпускане или премахва-

не на мускулната и общата умора, аналогичен на този от

масажите и иглотерапията. Същевременно те подобря-

ват кръвообръщението в частта от тялото между елек-

тродите. Това е полезно и за хора в отлично здраве, но

имащи напрегнато всекидневие.
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ИМПУЛСИТЕ
Лечението на всеки вид заболяване или облекчаването

на дадена болка налага използването на точно определен

вид импулси. Тяхната амплитуда обикновено може да се

регулира от 0 (няма ток) до няколко десетки милиампера

(последното е няколко пъти по-малко от тока на круш-

ката на джобно фенерче). Възприетата многогодишна

практика изисква амплитудата за всеки човек да се оп-

ределя според индивидуалното му усещане - да чувства,

че протича ток, без това да е неприятно или да има

нежелани реакции на мускулите в лекуваното място. Това

се прави, защото по-голяма амплитуда означава по-бързо

и ефективно лечение, но то в никакъв случай не трябва

да е съпроводено с дискомфорт.

Продължителността на импулсите е между няколко

десетки микросекунди (милионни части от секундата) и

1 милисекунда. Честотата на импулсите е от около 1

херц до няколко хиляди херца. Едно от правилата, които

трябва да се спазват, е, че при избор на честоти над

няколко десетки херца трябва да се задава малка ампли-

туда на импулсите и обратното - големите амплитуди

са допустими само при честоти до няколко херца.

Съществуват няколко разновидности на токовите

импулси в стимулаторите, като всеки модел стимулатор

използва една или друга част от тях. Първата са импул-

сите с неизменна амплитуда, продължителност и често-

та, които действат през цялото времетраене на проце-

дурата. Най-често те се избират чрез бутон "Normal" на

стимулатора. Друг вид са пакетите от импулси (избират

се с бутон "Burst"), които са подобни на предните, но

липсват през определени интервали от време. С бутон

"Modulation" се задават импулси, всеки от които има раз-

лична амплитуда от тази на съседните.

РАБОТА СЪС СТИМУЛАТОРИТЕ
Повечето стимулатори имат два електрода, свързани

с дълги проводници, които лесно се прикрепят към тяло-

то. Има и уреди с четири електрода, които позволяват

едновременно третиране на две места от тялото.

Възможно е и поставянето им на едно място (все едно в

четирите върха на квадрат) за осъществяване на така

наречената интерферентна терапия. При нея между вся-

ка двойка електроди протичат токове, които си взаимо-

действат по повърхността на кожата (това е интерфе-

ренцията), и лечебното действие се увеличава. За осигу-

ряване на добър ефект от работата на стимулатора е

необходимо електрическото съпротивление между елект-

родите и кожата да е колкото е възможно по-малко. Това

се осигурява, като преди поставянето на електродите

мястото се намазва със специален гел (в упътването за

работа със стимулатора обикновено е указано какъв).

Сравнително отскоро има стимулатори с безжична

връзка между апарата и електродите. Последните се

закрепват върху тялото като вендузи, което има допъл-

нителен ефект за подобряване на кръвообръщението. Не

се използва гел, а необходимото електрическо съпротив-

ление се осигурява от мокрия край на електродите.

Като правило електродите се поставят от двете

страни на болното място, при което през него протича

токът им. Напълно възможно е по опитен път да се наме-

ри друго място встрани, при което лечебният ефект да е

дори по-голям. Стимулаторите с безжична връзка имат

специфични електроди, които могат да се използват и

самостоятелно. Всеки от тях може да осигури протича-

нето на ток през кожата само на мястото, върху което е

поставен. Същевременно е запазена възможността за

класическото им използване по двойки и четворки.

За да не се получи нежелано дразнение на кожата от

протичащия през нея ток, максималната продължителност

на процедурата трябва да е между 15 и 30 минути. Немал-

ко от апаратите автоматично се изключват след изти-

чането на определено време в този интервал, което е

установено в процеса на производството им. Освен това

при използването на гел, той не трябва да e изсъхнал.
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РЕЖИМИ НА РАБОТА
Изборът на режима на работа на стимулатора, т.е.

на вида на неговите импулси, се прави с помощта на упъ-

тването и в зависимост от желаното лечение. Едно от

основните правила е, че за тъпа болка и втвърдена мус-

кулатура са подходящи импулси с ниска честота, като

за получаването на желания ефект са необходими зна-

чителен брой процедури. Основното действие на тези

импулси е в стимулирането на организма да отделя обез-

боляващи вещества, наречени ендорфини. Последното

означава, че реално тази процедура представлява лече-

ние. За остра болка се препоръчват импулси с висока

честота, при което ефектът е по-бърз. Тези импулси

само блокират нервите и не позволяват достигането на

„сведенията“ за болката до мозъка. Следователно дей-

ствието им е обезболяващо, а не лечебно. В някои от

най-новите модели стимулатори се използват импулси

с честоти до 4-5 килохерца, които оказват своето вли-

яние на по-голяма дълбочина в тъканите и дразнят по-

малко кожата.

Последователността на работа със стимулаторите

е следната.

Разполагаме се удобно и откриваме мястото, където

ще бъдат поставени електродите. Независимо от мал-

ките размери и тегло на стимулаторите не се препоръ-

чва да ходим с тях, докато трае процедурата.

Избираме режима на работа в съответствие с упът-

ването. Задаването му най-лесно се прави в стимулато-

рите, където е необходимо само да се натисне опреде-

лен бутон или бутони. Други модели изискват повече

внимание, тъй като при тях трябва да се направи избор

на вида на импулсите, тяхната амплитуда, честота и

продължителност. Регулаторът за амплитудата на им-

пулсите, т.е. за силата на тока, се поставя на минимал-

ното си положение. И в двата случая се задава времето

на процедурата.

Мястото на електродите се намазва с гел (ако е необ-

ходимо), те се поставят и стимулаторът се включва.

Плавно се увеличава силата на тока, като най-напред

започва да се усеща неговото протичане. Увеличаване-

то продължава, докато не изпитате неприятно чувство.

Тогава силата на тока леко се намалява, което реално е

началото на процедурата.

След изтичане на времето, се чува звуков сигнал от

стимулатора и той трябва да се изключи (при повечето

модели това става автоматично). Свалят се електроди-

те, местата им и самите те се почистват.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТИМУЛАТОРИТЕ
Областите на приложение на всеки стимулатор са

дадени в неговото упътване. Те са едни от факторите,

определящи избора на уреда при покупката му. Стимула-

торите имат три основни групи приложения, като не е

задължително даден уред да притежава всичките.

Първата група са намаляване или отстраняване на

неврогенни болки и такива от артритни заболявания, на

болки в гърба и кръста, в раменете и ставите, в прасе-

ца и ходилото на краката, мускулни болки и такива във

вътрешните органи. Стимулаторите могат да бъдат

използвани и при леки и средни (но не остри) следопера-

тивни болки.

Втората група приложения е за отстраняване на умо-

рата чрез подобряване на кръвообръщението на рамене-

те, ръцете, гърба и краката. Подобреното кръвообръще-

ние е и предпоставка за по-бързо премахване на подути-

ни и отоци.

Третата група приложения представлява заместване

на различните видове масажи с аналогични благоприят-

ни резултати.

НЯКОИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Невростимулаторите на нерви не бива да се използват

от хора с имплантирани сърдечни стимулатори, от бре-

менни и деца, от немощни възрастни, както и при нали-

чие на висока температура. Те не трябва да се използ-

ват по време на каране на кола и сън. На хора със сърдечни

смущения и кръвно налягане извън нормите, с чувствител-

на кожа и болни от заразни болести се препоръчва да се

консултират с лекар дали могат да използват неврости-

мулатор.

Не се допуска едновременната работа на невростиму-

латорите с други електромедицински уреди (например

електрокардиографи), както и на такива с развлекател-

на цел (всякакви плейъри и радиоприемници). По време на

процедурата може да има включени мобилни телефони, но

на разстояние поне 5 метра.

Има забранени места за поставянето на електроди-

те - в горната част на носа и челото, на врата, близо

до сърцето и около устата. Стимулаторът не трябва да

е в пряк контакт с каквито и да е метални предмети,

например тока на колан или колие.
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Êàê äà èçáåðåì...

Как да изберем

цифров
фотоапарат

Приготвяте се, усмихвате се, щрак… и имате снимка. Всъщност, това е

файл, който може лесно да се прехвърли, запише, обработи, архивира и

отпечата. Или роднината в Хюстън да ви види в Интернет, половин час

след като сте позирали. Без ленти, фотостудия, цени за проявяване и

снопче снимки, на половината от които човек не се харесва, но вече е

късно. Това накратко са предимствата да имате под ръка цифров фото-

апарат. Всъщност възможностите са доста повече. Всичко зависи какво

устройство ще изберете. И повярвайте, изборът далеч не е лесен. Заради

сложността на цифровите фотоапарати, голямото разнообразие на пазара

и изключително широкия спектър функции, зад които нерядко стоят труд-

ни за сравнение и преценка характеристики. Как да изберем устройството,

което ще запечатва нашите ценни мигове с цифри, разказва Яна Илиева

източник: НР БЪЛГАРИЯ
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Репликата "Отивам да си взема снимките от фотосту-

диото" вече се превръща в мил анахронизъм от времето,

когато хората лепяха албуми, без да се замислят за мега-

пиксели и мегабайти. Двата основни термина от снима-

нето на бързи обороти чрез цифров фотоапарат, поста-

вящи рязка граница между аналоговия апарат с лента и

модерния му събрат. При старата фотография светлина-

та преминава през обектива и попада върху светлочув-

ствителното покритие на филма. Цифровата фотография

заимства този принцип, но вместо върху филм, светлина-

та се отразява върху малък светлочувствителен силици-

ев чип. Преобразувано в дигитален формат, изображение-

то се съхранява в паметта като цифров файл.

Тайната на добрата снимка до голяма степен е в раз-

делителната способност (резолюцията) на сензора, из-

мервана в точки или пиксели (а всъщност мегапиксели).

Техният брой ни насочва какви са възможностите на

фотоапарата и за какво можем да го използваме. Възмож-

ностите за избор на резолюция сред фотоапаратите на

пазара са от 1.3 до 22 мегапиксела. Добрата новина е, че

броят на все по-качествените модели цифрови фотоапа-

рати с повече вградени функции расте, заедно с динамич-

но разместване на ценовите пластове в посока все по-

достъпни цени. Или ако преди три-четири години непре-

тенциозният за наши дни фотоапарат с 3 мегапиксела бе

скъпо удоволствие, днес 4-мегапикселовите модели са в

ниския ценови сегмент.

Но, да забравим за цената. Когато се насочите към

магазина, първото нещо, с което трябва да сте наясно е

ЗА КАКВО ЩЕ ВИ Е НУЖЕН ФОТОАПАРАТЪТ?
Това е въпросът, който би трябвало да предшества

главното питане: "Какъв фотоапарат да си купя?" Отго-

ворът му е наложителен, тъй като без него ориентаци-

ята в морето от устройства става много трудна. Циф-

ров фотоапарат от най-нисък клас с резолюция 1-2 мега-

пиксела ще направи снимка с доволно прилично качество.

Така че после можете спокойно да я изпратите по е-поща

или да я публикувате в семейния сайт. Докато доста от

по-усъвършенстваните модели ще зарадват дори и про-

фесионален фоторепортер.

Къде сте вие в спектъра от най-ниско до най-високо?

Може би в широката зона на уеб потребителите. Ако

най-често изпращате цифровите си снимки по е-поща,

обновявате фотогалерията на личния си сайт или семей-

ния онлайн албум. Устройствата за най-масовата потре-

бителска ниша по обясними причини са наводнили пазара.

По-опростени като функционалност, достъпни като цена

и в диапазона до около 2 мегапиксела резолюция. Базис-

ните модели цифрови фотоапарати от този тип осигу-

ряват снимки с прилично качество и големина, която да

не затруднява лесното опериране с нея. Като прибавим

и съпътстващия несложен софтуер за обработка на изоб-

ражението, този тип фотоапарати са подходящ отговор

на най-непретенциозното търсене.

Малко по-различно стоят нещата с бизнес задачките,

възложени на цифровата фотография с развитието на

онлайн търговията. Тя подсили интреса към цифровата

фотография като бързо средство за визуализиране онлайн

на снимки на продукти. За такива цели понякога и фото-

апаратите от нисък клас вършат добра работа. Все пак,

уверете се, че моделът, който купувате, поддържа macro

режим, допускащ фокусиране на поне 15 см разстояние.

Цифровите фотоапарати, подходящи за такъв тип рабо-

та, са обичайно в спектъра 4-5 мегапиксела. Не забравяй-

те, че снимка с добро качество за печат в размер 18x24

см е напълно по силите на един 4-мегапикселов "ветеран".

За нещо по-голямо, проверете моделите с 6 до 8-мегапик-

селова резолюция. Те са част от семейството на по-се-

риозните апарати за амбициозни графични задачи. Като

например подготовка на поредици от фотослайдове, он-

лайн албуми или печат на големи изображения. Нагазва-

те в зоната на любителските фотоапарати от среден

клас. Устройствата, даващи възможност за правене на

качествени снимки с добра разделителна способност за

печат във формат A4, са в спектъра 6-8 мегапиксела и

нагоре. Те разполагат с повече функции, но пък и са по-

скъпи. Ако държите вашият следващ фотоапарат да е

именно от този тип, значи се ориентирате към оптимал-

ните за амбициозния любител нива на резолюция, функци-

оналност и творчески възможности.

На който и фотоапарат да се спрете, ключов показа-

тел, на който трябва да се обърне специално внимание е

РАЗДЕЛИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ
Разбрахме, че резолюцията на вашия следващ фотоапа-

рат е препоръчително да съответства на предназначе-

нието на снимките, които ще правите с него. Теоретич-
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но, средният потребител, търсещ любителски фотоапа-

рат, би могъл да получи задоволително качество на пе-

чат и с 3-мегапикселов фотоапарат. И все пак, практи-

ката упорства в открояване на 5-мегапикселовите фото-

апарати като добро средно ниво за любители. Както вече

стана ясно, ако предвиждате качествен печат, избере-

те фотоапарат с по-висока резолюция. Правилото е про-

стичко. Повече мегапиксели, по-добра резолюция и съот-

ветно по-качествено отпечатано изображение. Избирай-

ки цифров фотоапарат за тази цел, ползвайте за ориен-

тир принтера си. Ще печатате ли снимките или не? И

колко качествено? Разбира се, имате ли подходящ цветен

принтер? Преди обаче да се стигне до печат, нужно e

заснетото да бъде съхранено във вградената памет на

фотоапарата или върху

КАРТИТЕ ПАМЕТ
Друг важен момент от общия процес на цифровото

фотографиране. Най-разпространените формати на кар-

тите памет са SD (Secure Digital) и MMC (MultiMedia Card),

Memory Stick (на Sony), xD (на Olympus). Използват се още

и по-старите Compact Flash и Smart Media. Някои карти

памет имат и минивариант. Всъщност, никой формат не

е по-добър от другите. Те просто са различни. Самите

карти разполагат с различен капацитет за съхранение на

файлове (256 MB, 512 MB, 1 или 2 GB). Колкото с по-голям

капацитет е картата, толкова повече файлове може да

побере. И повече снимки с по-добра разделителна способ-

ност. Удобството на картата е, че може да се ползва за

съхранение на всякакъв тип файлове (филми или софтуер),

особено ако имате т.нар. картов четец под ръка. В по-

вечето случаи тези устройства са универсални и рабо-

тят с няколко формата карти. Пък и са на достъпна цена.

Освен на картите, в известен смисъл можете да раз-

читате и на вградената памет във фотоапарата, която

винаги е супер недостатъчна, така че вариантът с кар-

тите памет никога не отпада напълно. Препоръчва се

карта с поне 512 MB. Ако имате апарат с по-висока ре-

золюция (при който файлът на всяка снимка е с по-голям

обем) и сте тръгнали на продължителна екскурзия, помис-

лете сериозно за 1 или 2 GB памет. Тъй като може и да

нямате възможност да сваляте направените снимки на

компютър, за да освободите място на картата.

Някои типове карти памет са по-скъпи от други. Съоб-

разете и това, когато избирате цифров фотоапарат.

ФАЙЛОВИТЕ ФОРМАТИ
Универсалният файлов формат за фотоизображения е

JPEG. Някои цифрови апарати от по-висок клас дават

възможност снимките да се записват и в некомпресиран

(raw) формат. При него се запазва пълното качество на

уловеното от фотосензора изображение по отношение на

резолюция, цветопредаване и динамичен обхват, но полу-

ченият файл е доста голям и изяжда много от паметта.

Улеснение, предвидено в почти всички цифрови фотоапа-

рати, е собственият софтуер, позволяващ ви да из-

вършвате обработка на заснетите снимки, след като ги

прехвърлите от фотоапарата на компютър. Така че

обърнете внимание на програмния пакет, с който идва

фотоапаратът. Една опростена и добра програма за

обработка на снимки никога не би била излишна. Иначе

универсалният вариант е да се обърнете към някое от

предпочитаните от много фотографи решения – да речем

Adobe Photoshop Elements или Ulead PhotoImpact.

СВЕТКАВИЦАТА
Когато снимате интериор или правите външни сним-

ки в мрачен ден и искате да се получи добре, поверете

тази задача на светкавицата. Изключително полезен

снимачен инструмент, когато снимате обекти на светъл

фон. Ако например правите портрет на човек, стоящ пред

прозорец, ползвате светкавица, за да просветлите лице-

то му. При някои цифрови фотоапарати тази функция е

автоматична, при други трябва да се сетите и да я ак-

тивирате ръчно, но и в двата случая е добре светкави-

цата да е достатъчно мощна (което не е точно случаят
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при компактните модели). Най-грубо за силата на свет-

кавицата можете да се ориентирате по размера й. И

въобще не разчитайте на вградената светкавица за

разстояния над 3-4 метра. За отбелязване е, че много

малките фотоапарати имат един сериозен недостатък.

Поради ограничения им размер, светкавицата е твърде

близо до обектива. Този чисто конструктивен факт се

отразява на снимките посредством появата на "червени

очи". Доста неприятен загрозяващ ефект. Ако ще се на-

лага да снимате и в по-формална обстановка (портрети

на официални гости на конгрес, които не бива да изглеж-

дат като вампири), опитайте да подбрете по-голям фо-

тоапарат.

Някои фотокамери разполагат с допълнително освет-

ление, което им помага да фокусират и в режим на рабо-

та с ниска осведеност обекти. Нещо особено важно при

правенето на интериорни снимки.

ЗУУМ
Функцията приближаване/отдалечаване (zoom) е една

от атрактивните опции на цифровите фотоапарати, на

които потребителите по традиция отделят повече вни-

мание. Има два типа зуум – оптичен и цифров. Оптични-

ят осигурява по-добро качество на изображението (но е

и по-скъпа екстра). За тази цел се използват обективи с

променливо фокусно разстояние (вариообективи). Колко-

то по-голям оптичен зуум има фотоапаратът – толкова

по-добре (но и цената расте). Принципно избягвайте

моделите без оптично увеличение. Освен ако не сте аб-

солютно начинаещ или бюджетът ви не е минимален. За

разлика от оптичния, цифровият зуум разчита на екст-

раполация на пикселите – увеличава броя им, като „гадае“

къде какъв пиксел да добави.

Може да се каже, че цифровият зуум е практически

безсмислен, тъй като можете да го реализирате, при

това много по-добре, по-късно, при обработката на сним-

ката с предпочитания от вас софтуер. По-ниското каче-

ство на мащабираното изображение при апаратите,

разполагащи само с цифров зуум, се компенсира от цено-

вата им достъпност.

LCD ДИСПЛЕЙ И ОПТИЧЕН ВИЗЬОР
Течнокристалният (LCD) дисплей при повечето цифрови

фотоапарати е модерна реализация на идеята за проявя-

ване на заснетия образ в реално време. Размерът и каче-

ството на дисплея са от особена важност. Още на фаза

подбор на различни модели изпробвайте видимостта на

екрана при различни нива на осветеност, за да сте си-

гурни, че изображенията се виждат и при ярка дневна

светлина. Отбележете, че някои цифрови фотоапарати

нямат визьор. Той обаче може да е съществен фактор за

пестене на батерията, която включените LCD дисплеи

изтощават доста бързо. Оптичните визьори обикнове-

но са подобни на тези в старите любителски фотоапа-

рати. Вие гледате през малък обектив и наблюдавате

почти същото изображение, което „вижда“ и камерата.

Визьорите при огледално-рефлексните (SLR) цифрови

фотоапарати са аналогични на тези при класическите

SLR апарати и ви показват точно това, което „вижда“ и

обективът. Сериозните фотолюбители и професионалис-

тите си падат по това. От друга страна, при цифрови-

те SLR апарати LCD дисплеите не могат да се ползват

като визьори, тъй като огледалото, служещо за отразя-

ване на изображението до оптичния визьор, блокира пътя

на светлината. Цифровите огледално-рефлексни LCD дис-

плеи се ползват за визуализране на менюто за навигация

и преглед на снимките.

ЗАКЪСНЕНИЕТО ПРИ СНИМАНЕ
е изключително важен показател за вашия фотоапарат.

То обхваща продължителността от момента, в който

натискате бутона за снимане, до мига, в който фотоапа-

ратът прави снимката. Ако закъснението при снимане е

прекалено голямо, може и да не успеете да направите

желаната снимка. Особено ако пред обектива ви заста-

нат бързо движещи се обекти (деца, животни, автомо-

Всъщност, наистина ли ви трябва

10-мегапикселов цифров фотоапа-

рат? В огромна част от случаите,

вероятно не. Освен ако сте серио-

зен аматьор… или професионален

фотограф. Ако сте работили с 35-

милиметров огледално-рефлексен фо-

тоапарат и професионални обекти-

ви с фиксирано или променливо фо-

кусно разстояние и сте правили

снимки с висока разделителна спо-

собност върху дребнозърнест цве-

тен или черно-бял филм, тогава оп-

ределено ви трябва нещо от 8 мега-

пиксела нагоре. Такъв цифров фото-

апарат ще ви даде качество на изоб-

ражението, което наистина отгова-

ря на това, за което ще го използ-

вате (например професионален пе-

чат). Но ако си харесвате нишата

на аматьорското снимане, любител-

ските вариообективи и обикновени-

те цветни негативни филми, тога-

ва просто не си струва нещо пове-

че от 4 – 6-мегапикселов апарат с

качествен обектив.

МЕГАПИКСЕЛНИЯТ СИНДРОМ

източник: ТЕХНОМАРКЕТ
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били и т.н.). Този проблем не съществува при класичес-

ките филмови фотоапарати, но все още тормози доста

от цифровите им наследници. Лесно можете да прецени-

те бързината на снимане, като щракнете тестов кадър

преди покупката.

ОБЕКТИВЪТ
Обективите със стъклени лещи винаги са за предпочи-

тане пред тези с пластмасови. Ако държите да правите

добри снимки, проверете качеството на обектива. Много

производители на цифрови фотоапарати с не тъй богати

традиции в областта на оптиката използват обективи от

други компании, носещи реномирани марки. Големите име-

на от фотографската индустрия, обаче, с основание

държат на собствените си серии от обективи.

СВЪРЗАНОСТТА
Без комуникация с други устройства, фотоапаратът

ви ще изгуби половината от hi-tech чара си. Така че от-

делете специално внимание как новата ви придобивка ще

споделя ресурси с останалата техника в дома (компютър,

телевизор). Това става посредством USB, като за пред-

почитане е по-бързата USB 2.0 версия. USB интерфейсът

осигурява трансфер на цифрови файлове от фотоапара-

та към PC и други външни устройства (принтери, скене-

ри и др.) чрез простичка plug-and-play процедура, която не

изисква нито особени умения, нито специални инстала-

ции. В комплекта аксесоари към вашия фотоапарат ще

откриете USB кабел за връзка с компютър и прехвърля-

не на снимките. Ползването на Firewire е алтернативен

и дори по-бърз начин за трансфер на цифрови снимки, но

тези портове са опционални за повечето Windows бази-

рани компютри.

Хитър начин за прехвърляне на снимките е прочитане-

то на картата с преносима памет от фотоапарата с

посредничеството на четец за карти памет. Всичко,

което е нужно да се направи, е картата да се извади от

фотоапарата и да се постави в съответния слот на

четеца, който от своя страна е свързан в USB порта на

компютъра. Друг важен момент е възможността за ви-

зуализиране на снимките на екрана на домашния телеви-

зор. Например като слайдшоу. Повечето цифрови фото-

апарати обезпечават това с S-Video или A/V конектор.

За да сте сигурни, че всички тези екстри няма да ви

затруднят, при избора на фотоапарат поразгледайте

ОПЦИИТЕ ЗА НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Подберете модел, предлагащ освен всичко друго, лес-

но управление на функциите и документация на достъпен

език. Отбележете, повече функции означават и по-слож-

но управление. Затова и опитайте да се ограничите с

функционалност на устройство, покриваща вашия соб-

ствен опит с цифровите фототехнологии. Ако човек е

наясно с цветовия баланс и цифровото увеличение, може

и да се насочи към пълнофункционален фотоапарат. Но ако

ви се струват прекалено сложни категории, тогава про-

сто изберете апарат от типа "насочи и снимай", който

ще направи автоматично снимки, без кой знае какви ма-

нипулации и продължителни

НАСТРОЙКИ
И пак достигаме до добрата управляемост, без която

и най-перфектната технология ще се лиши от пазар. Ня-

кои фотоапарати наистина владеят по-добре изкуството

на удобната навигация в сравнение с други. Разлика, коя-

то си проличава веднага с няколко проби. Но пък е важен

елемент от избора, за да успеете да постигнете впечат-

ляващи нива на фотографска креативност дори и да сте

от отбора на лаиците. Обърнете внимание на възможно-

стите за избор на скорост и бленда, ръчна корекция на

експонацията, фиксиране на скорост или бленда, настройка

на насищането на цветовете, контраста, рязкостта,

избор на ISO светлочувствителност, или настройка на

баланса на бялото. (Всъщност, ако разбирате тези тер-

източник: ИНТЕР ДАТА СИСТЕМИ
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мини, сигурно се нуждаете и от тези настройки). Ако все

пак ви се нагазва в дълбоките води на цифровата фото-

графия, потърсете модел, който предлага широк спектър

от възможности за контрол на експонацията и креатив-

на гъвкавост, както и повече инструменти за "ръчна" на-

меса в процеса на снимане. Но дори и да сте супер креа-

тивни, когато токът спре, целият ви художествен уст-

рем ще се скрие зад затворения обектив.

Така че не пропускайте да отбележите как е обезпе-

чено захранването чрез комплекта

БАТЕРИИ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
Издържливостта на батериите за доста фотографи

е алфата и омегата на уловения миг. Не е нужно да се под-

чертава, че вашият нов фотоапарат трябва да е с мак-

симално дълъг живот на батериите. Някои модели имат

вградени литиево-йонни презареждащи се батерии. Това

е оптималният избор при любителските модели. Иначе ще

ви се налага да купувате само най-мощните (и скъпи) ба-

терии. В тази връзка е добре да се снабдите с NiMH аку-

мулатори от висок клас, плюс зарядно устройство. До-

като сваляте снимки на компютъра, батериите доста се

изтощават. Не е зле да разполагате с AC адаптер, кой-

то да свържете към електрическата мрежа, когато сте

близо до електрозахранване. Обикновено, ако фотоапа-

ратът е с вграден литиево-йонен акумулатор, AC адап-

терът е част от комплекта задължителни аксесоари.

ЕРГОНОМИЯТА
За да си служите добре с него, вашият фотоапарат

трябва да ви приляга. Цифровите фотоапарати могат да

са много малки по размер или по-големи, но с тънък кор-

пус. Някои цифрови фотоапарати наподобяват компакт-

ните 35-милиметрови SLR камери. Други имат доста

футуристичен дизайн. Най-често срещани са събиращи-

те се в дланта фотоапарати от споменатия тип "насо-

чи и снимай". При всички случаи може би най-важната

препоръка е фотоапаратът, който си купувате, да ви е

удобен за ползване. С форма и размер, която няма да ви

затрудни, ако просто ей така искате да извадите уст-

ройството от джоба и да си направите една снимка. Е!

Все пак е важно разстоянието между някои от бутони-

те да не е по-малко от пръста ви.

Но бъдете сигурни. Дори и да се спрете на най-после-

дния писък при любителската цифрова фототехника,

ритъмът на технологиите съвсем скоро неизменно ще

изтласка встрани дори и най-върховия за момента модел.

Той априори е остарял дори и само поради факта, че вече

е на лавицата в магазина. Можете да сте сигурни, че

докато го избирате, неговият по-съвършен последовател

вече е готов за производство.

ПРАКТИКА
Пробвайте преди да купите. Отчетете закъснението

при снимане и преценете колко време ви отнема да на-

правите снимка.

Пробвайте зуум функцията на обектива. Дали работи

бързо или бавно.

Изпробвайте LCD визьора (на слънце, ако е възможно),

за да разберете доколко се виждат образите.

Поинтересувайте се от поддръжката, която предла-

га производителят, както, разбира се, и доколко автори-

тетна компания стои зад вашия цифров фотоапарат. Има

производители, които разработват тези устройства

още от времето, когато те все още бяха екзотична

новост. Обикновено можете да се доверите на техноло-

гичното ниво на продуктите им.

Гаранцията на продукта, който купувате, е важно

нещо. И най-вече какво покрива тя и има ли достъпен

обслужващ сервизен център. Бъдете предпазливи с по-

купката на цифров фотоапарат от чужбина или през Ин-

тернет. Преценете дали си струва рискът да се отка-

жете от предимствата на гарацията заради малко по-

ниска цена.

Лаконичният отговор е в името на

устройството, което избирате. Вие

купувате фотоапарат. Въпреки че

производителите включват и опция-

та запис на видеоклипове и то със

звук, не подбирайте цифров фотоапа-

рат по този параметър. Обикновено

качеството на видеоклипа е сравни-

телно ниско, а продължителността

му - малка. За видеофилми си има ви-

деокамери и те са много по-удобни и

по-добри… Поне засега.

А АКО ИСКАМ И ВИДЕО КЛИПЧЕ?
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Идейна кафеварка приготвя и сервира кафе

Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè

Кафеварка и едновременно каничка

за кафе. Макар и на пръв поглед хрум-

ване, несъвместимо с ритуала по

приготвяне на живителната теч-

ност, това е вече напълно работеща

и спечелила популярност идея.

Уредът CafeSolo успява да съчетае в

компактна форма нов принцип за

бързо правене и поднасяне на ежед-

невната чаша кафе. Иновацията е в

новия метод за сваряване на кафето

чрез CafeSolo. Достатъчно е да се

излее кипнала вода направо върху на-

сипанато в основата на съда мляно

кафе. Сместта се разбърква. В тази

процедура не участват филтри, пара

или характерното за повечето маши-

ни за еспресо „притъпкване“ на сме-

стта в цедката. Кафявата течност

с добра плътност и запазен аромат

е готова за пиене приблизително

след пет минути. А кафето е готово

за сервиране направо от гарафата, в

която е направено. Вградена в гърло-

то фуния с филтър предпазва от из-

тичане в чашата на остатъчните

твърди частици. Самият ръб на гара-

фата е с форма, предпазваща от

толкова досадното прокапване на

съдовете по ръба.

Една от технологичните екстри на

иновативната кафеварка е неопрено-

вото „яке с цип“. Преимущество на

странната гарафа, особено ако я пол-

звате за варене на кафе в по-динамич-

ни условия (например на екскурзия в

планината). Неопреновото яке задър-

жа температурата на течността за

цели 30 минути, позволявайки още по-

добро извличане на есенцията на ка-

фето. CafeSolo се радва на забележи-

телно много одобрителни оценки, де-

монстрирайки, че е възможно да се

постигне максимално опростен и ико-

номичен уред, при това с отлична

функционалност. Разработчици на

CafeSolo са двама специалисти по

индустриалeн дизайн от популярната

в тази сфера датска компания Eva

Solo. Те са почерпали вдъхновение от

позабравен, но доста стар ритуал за

приготвяне на кафе чрез запарка на

смлените зърна, практикувано преди

векове във Византийската империя.

Гарафата CafeSolo е модерна вариация

на тази древна технология. Като

принципът е ползван и във вариация на

гарафата на Eva Solo, но за правене на

чай от по-едро смлени листа. Гарафа-

та за кафе CafeSolo е получила злат-

ното отличие за най-добра разработ-

ка за 2005 г. на международните на-

гради за индустриален дизайн Industrial

Design Excellence Award (IDEA) 2005.
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Умни саксии поливат цветята за седмица

Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè

Понякога в забързаното ежедне-

вие, обричаме красивите живи, стай-

ни саксии на забвение и… изсъхване.

Специалистите от датската компа-

ния Tools Design са успели да решат

този проблем, отправяйки интересно

предложение – самополиващи се сак-

сии за домашните растения. Опит,

който бе оценен по достойнство от

журито на международните награди

за индустриален дизайн IDEA 2005,

които връчиха на компанията сребъ-

рен приз.

Самополиващите се саксии са до-

ста сполучливо съчетание между ес-

тетика и функционалност, като се

има предвид, че тези саксии са жиз-

неноважна добавка за флората, която

в същото време краси интериора на

дома. Минисистемата за самонапоя-

ване е базирана на дренажни тампо-

ни (марли), поставени в отворите на

керамичната саксия, в която е заса-

дено с пръст растението. Тя се зак-

репва в горната част на допълните-

лен стъклен контейнер, пълен с вода.

Марлите се провесват свободно в

контейнера, така че голяма част от

тях да плува в течността. Хитрич-

кият способ позволява на коренчета-

та да изсмукват през мократа мар-

ля точно толкова влага, колкото им

е нужно. По начина, по който извли-

чат влагата от почвата. Стъклени-

ят контейнер може да съдържа раз-

лично количество вода. Обичайно,

съдържанието на един контейнер, с

големината на стандартна саксия,

осигурява седмица или повече вода за

цветето. Формата и прозрачната

конструкция позволяват на собстве-

ника да се възползва от иновацията,

дори и когато си е вкъщи, но не иска

да излага на опасност цветята си

със собствената си разсеяност. До-

статъчно е през ден да хвърля поглед

към нивото на водата в контейнера.

Така ще получи представа „как на-

предва цветето“ със самонапояване-

то. И в случай на нужда, да долее още

малко вода.
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