
Лекция 9 
Насочени свойства на повърхнини и тела  
Свойствата, които описват ъгловите изменения при взаимодействието между 
електромагнитно  лъчение и телата (повърхнините) се наричат насочени (геометрични) 
свойства. Важна роля за насочените свойства при електромагнитното излъчване играе 
ъгълът на излъчване или падане θ. Ако към дадена повърхнина е построена нормала, то 

ва дадено направление с нормалата. 
 Насочената

ъгълът θ е ъгълът, който сключ
 излъчвателна способност, например за 

две важни величини при анализа на 

Ако а д
определя т се

електропроводните материали се характеризира с това, 
че за големи ъгли θ, тя е по-голяма отколкото за малките. 
Следователно проводниците излъчват по-интензивно по 
направление на допирателната, отколкото в радиално 
направление. 
Използват се 
насочените свойства: телесен ъгъл и интензивност на 
излъчване. -Телесният ъгъл е мярка за ъгъл в 
стереометрията (фиг.13.6).  се р зглеж а 
елементарна площадка dA , тя еле н ъгъл ωd  
спрямо т.О. Телесният гъл е безразмерна величи  
определена като отношение на нормалната проекция 
dAи квадрата на разстоянието между точката О и 

търа на площадката dA . Ъгълът между нормалата на 
площадката dAи линият която свързва т.О и центъра 
на площадкат  θ. Тогава: 
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Фиг. 13.6.  Телесен ъгъл 
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Телесният в стередиани. Съществ
телесен (пространствен) ъгъл. Първият се определя от отношението на дъга и радиус, а 
пространствения по отношение на площ и квадрат на радиус. Общият ъгъл, който 

затваря една сфера се определя чрез 
интегриране по два ъглови параметъра в 
сферична ко рди атна система (фиг. 13.7). 
Интегрирането се извършва по ъгъл φ 
(географска дъ жин  – определя ериди н 
върху сферичната  повърхнина) и ъгъл θ 
(географска ширина). Интегрирането дава 
следния резултат: 
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За сравнение, при окръжността пълният ъгъл 

Елементарният ъгъл
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Фиг. 13.7.Сферична координатна 
                   система 

който затваря окръжността е 2π. 
 ϕθθω ddd ⋅⋅= sin  

Интензивност на излъчване e енергията излъчвана за единица време в единица 
телесен ъгъл от единица площ от повърхността перпендикулярна на направлението на 
излъчване. Означава се I  и има вида: 

( )
ωθ

ϕθ dqI ', =     
dcos

,     



където чрез  е означена излъчваната за единица време от единица площ енергия. 
Измервателната единица е 

'q
[ ]cpmW 2/ . Излъчваната енергия се определя посредством 

интензивността с израз получен от (3.19): 
( ) ωθϕθ dIdq ⋅= cos,'  

Ако е известна интензивността на 
излъчване ( )ϕθ ,I  може да се определи 
потока на излъчване във всички 
направления в полусферата (за цялата 
пространствена област): 

( )∫ ⋅ ωθ d== ϕθIqE cos,'  
   
Ако заместим ωd  от дефиницията за 
пространствен ъгъл горният интеграл   

ще има вида: 
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Фиг. 13.8.  Интензивност на излъчване
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Горният интеграл може да се реши ако е известно разпределението ( )ϕθ ,I  
 
Дифузна повърхност 
Това е повърхност, която излъчва с постоянна интензивност във всички направления 
(повърхност, която се подчинява на закона за конусите на Ламбърт). 
Излъчената енергия зависи само от косинуса на ъгъла, който сключва направлението с 
нормалата. Такава повърхност се нарича Ламбертова повърхност. За такава повърхност 
( ) constI =θϕ, . Тогава пълната излъчена във всички направления (полусферата) 

енергия е: 
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Абсолютното черно тяло има също дифузна повърхност, защото излъчва максимална 
енергия във всички направления. Тогава за абсолютно черно тяло е в сила: bb EE π= .  
Другите насочени радиационни свойства са: 

( ) ( ) bII /,, ϕθϕθε =  ,  
докато интегралната е bEE /=ε  
Ако повърхността е недифузна , то: 
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Насочените поглъщателна, отражателна и пропускателна способности зависят от 
разпределението на интензивността на падащата радиация и на изходящо (ефективно) 
излъчване(пречупеното и отразеното излъчване). Това усложнява много физическия 



процес. За опростяване се въвеждат два пределни случая на отражение и пречупване. 
Първият е случая на дифузно отражение (пречупване), когато интензивността на 
отразеното (пречупеното) лъчение се приема за еднакво във всички направления.  
Другият граничен случай е огледално отражение. То се постига когато грапавостта на 
повърхността е много малка. При него ъгълът на отражение е равен на ъгълът на 
падане. 
 
Ъглов коефициент на излъчването 
За да се определи топлообмена между две повърхнини е необходимо да се определи 
дела от пълната енергия на излъчването от едната повърхност, достигаща до другата 
повърхнина. За определяне на дяловете от излъчваната енергия достигащи до 
определени тела се дефинира понятието ъглов (геометричен) коефициент на 

излъчването . Той представлява частта 
от пълната енергия на излъчване изходяща 
от повърхност 1 и достигаща 
непосредствено повърхност 2. Ъгловият 
коефициент е безразмерна величина. В 
някои източници се нарича коефициент на 
видимост или коефициент на формата. 
Израз за ъгловия коефициент може да се 
получи като се анализира геометрично 
постановката на фиг.13.8. На нея са 
отбелязани две площадки (елементи от 
повърхнини):   - излъчваща площадка и 

 - приемна площадка. 
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Фиг.13.8.  Ъглов коефициент на 
              излъчване Потокът енергия излъчен от единица площ 

от  и достигащ до се определя от : 1dA 2dA

2111
'

21 cos →→ = ωθ dIdq  
където с 21→ωd е означен телесния ъгъл, обхващащ площадката  спрямо точка 
явяваща се център на площадката . Ако се постави израза за телесния ъгъл (13.17), 
се получава : 
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Ако излъчващата площадка е дифузна (т.е. излъчването не зависи от посоката), то 
потокът на излъчването от  се излъчва в полусфера разположена над . 
Плътността на този поток от единица площ се определя от : 
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Тогава ъгловият коефициент между двете елементарни площадки ще бъде: 
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Много рядко се налага да се определя ъгловия коефициент между елементарни 
площадки. По-често се налага да се определя площта за повърхнини с крайни размери. 
За получаване на ъгловия коефициент за повърхнини с крайни размери се използва 
интегриране на съотношенията за елементарните площадки. При последователното 
интегриране се получава: 
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Този израз важи за дифузни повърхнини, тъй като не се отчита изменението на 
интензивността на излъчване по посоката на излъчване. Това е силно опростяване, тъй 
като при реалните тела излъчването зависи и от посоката на излъчване. Проведеният 
анализ може да се направи и при разменена роля на двете повърхнини. Изразът в под 
интегралната функция ще бъде същият, както горе. Следователно, ако се сменят 
индексите1 и 2 в последния израз, може да се получи следното съотношение:  

122211 →→ = FAFA ,         
където за простота вместо е записано . Това съотношение се нарича 
уравнение на съответствието (взаимността) между ъгловите коефициенти. То може да 
се запише за кои да е две повърхнини 

21 AA → 21→

ji,  

ijjjii FAFA →→ =         
Допълнително съотношение може да се получи, когато повърхнините образуват 
затворена система. Например повърхнините 1,2 и 3 на фиг. 13.9 образуват затворена 
система повърхнини. За тази система може да се разсъждава така: 

Цялото излъчване например от повърхнина 1 трябва 
да се разпредели върху трите повърхнини, тъй като те 
образуват затворено пространство: 
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Фиг.13.9.Затворена система 
              повърхнини

3211. поппоппопизл ЕнергияЕнергияЕнергияEннергия ++=  
Ако се раздели в двете страни на Енергияизл1, в 
дясната част се получават съответните ъглови 
коефициенти, а в лявата част - единица: 

1312111 =++ →→→ FFF  

или в общия случай:  ∑  i = 1,2,3…      
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Коефициентите  имат стойности ако повърхността е вдлъбната. Когато тя е 
изпъкнала  . 

iiF→

0=→iiF
Ъгловите коефициенти на излъчването за много повърхнини и конфигурации на 
разположение на повърхнините, срещащи се в инженерната практика са изчислени и са 
представени в таблична или графична форма в справочниците по радиационен (лъчист) 
топлообмен. 
 
Алгебра на ъгловите ( геометрични ) коефициенти 
Таблиците и графиките за ъгловите коефициенти могат да се използват за определяне 
на лъчистия топлообмен за много допълнителни случаи, ако се прилага алгебрата на 
ъгловите коефициенти. 
Пример: 
Трябва да се определи  от фигурата (фиг.13.10). Ако с 3 се означи сумата от 
площите 2 и а, то за ъгловите коефициенти  и  съществуват таблични 
(графични) стойности, които могат да се използват за определяне на ъгловия 
коефициент . За целта се използва закона за запазване на енергията. Например 

21→F

31→F aF→1

21→F



енергията излъчена от 1 и достигаща 3 е равна 
на енергията излъчена от 1 и достигаща 2 и а. 
Тогава условието за съхранение на енергията би 
трябвало да се запише така: Е1→3 = Е1→2 + Е1→а. 
Като се разделят тези енергии на общо 
излъчената енергия от повърхнина 1 се 
получава израз за ъгловите коефициенти: 
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a

Фиг. 13.10.Алгебра на ъгловите 
        коефициенти

  = +   31→F aF→1 21→F
Тъй като  и  могат да се отчетат от 
таблица или графика, то : 

31→F aF→1

21→F = -  31→F aF→1

Ако се приложи уравнението на съответствие 
между ъгловите коефициенти   се получава: 

313 →FA = +   aaFA →1 122 →FA
Това уравнение може да се използва за определяне на ъгловия коефициент . 12→F
 


