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Лекція від 8 квітня 2020 
Тема 4.2  

Проектування мікроклімату і освітлення 
Тема викладена в підручнику на сторінках від 185 до ст..211 

 
Нагадаємо, середовище виступає в ергономіці як в якості емоційної 
складової діяльності людини так і в якості оточення, що має певні фізичні 
характеристики, тобто саме так, як воно входить до складу системи СЛТС. 
Клімат, або точніше мікроклімат, може бути комфортним, або навпаки і 
формується цілою низкою різних складових: від концентрації пилу до 
освітлення. Заведено зображати розподіл впливів на людину як на 
малюнку 4.3.1. В центрі  знаходиться наш користувач і навколо нього 
створені абсолютно комфортні умови. Віддаляючись від центру ми 
втрачаємо якість середовища. За зовнішнім колом показники стають 
некомфортними і потребують засобів захисту. Зазвичай ця ситуація не 
викликає питань. 
З усіх характеристик середовища для подальшого аналізу ми вибираємо 
світло, хоча б через те, що на освітленість ми можемо ефективно 
впливати засобами дизайну.  
Перш ніж заглибитися у світ світла слід розглянути основи фотометрії. Там 
немає нічого складного і ми не виходимо за межі шкільної програми. 
Важливо зрозуміти наступне: Сила світла І і Світловий потік Ф є 
характеристиками джерела (тобто лампи або світильника). Ще одна дуже 
важлива характеристика джерела, це світлова віддача η , що характеризує 
ступінь перетворення енергії, що підводиться до джерела у світлову, тобто, 
це основна характеристика ефективності джерел. А от освітленість Е вже є 
результатом дії світла, тобто, це вже середовищний показник.  
 

 
 



Чомусь є традиція вважати, що проектування світильників – це 
прерогатива індастріал-дизайнерів, а проектування освітлення є 
завданням дизайнера середовища і архітектора. Це застарілий і вельми 
консервативний погляд. Чіткої межі просто не існує, повірте на слові.  
Нагадую: світло людина сприймає у вкрай незначному діапазоні 
електромагнітних хвиль довжиною 360 – 780 нм: 
Спектр штучних джерел і світильників не є таким ідеальним. В ньому 
можуть домінувати ті або інші частини спектру і залежно від того ми 
будемо сприймати світло різно аж до кольорового. Тому на етапі вибору 
світильника корисно поцікавитися його спектральними характеристиками. 
Картинка містить спектри різни ламп денного світла фірми  OSRAM: 

 
 

 



Втім, для нас дуже важливою характеристикою є показник тепло-
холодності джерела, бо він не тільки створює певну атмосферу, але й 

впливає на сприйняття кольору:Таким показником є Кольорова 

температура, її вимірюють в градусах Кельвіна (нагадую 00К = – 2730С). 
Уявіть, що ми гріємо метал, перший колір який з’явиться – це 
темночервоний і будь який коваль скаже, що він ще холодний і буде гріти 
його доки він не стане білоблакитним, тобто стане гарячим. Так, з точки 
зору живописця картинка виглядає перевернутою. Дійсно, маємо справу з 
перцептивними стереотипами (згадайте минулі лекції). 

 

 
Тобто, тепле світло дають лампи з низкою кольоровою температурою і 
навпаки. Залежно від кольорової температури ламп буде змінюватися і 
характер освітлення. 

 



Дехто вважає, що тепло-холодність світла впливає на настрій, – може 

бути, але це дуже суб’єктивна характеристика. 

 
 

Але одна залежність таки має силу: чим більша освітленість, тим вища має 
бути кольорова температура. 
Освітленість залежить не тільки від характеристик джерела, але і від 
конструкції світильника і його розташуванні в просторі. 
Організовуючи освітлення, слід враховувати характеристики світильників 
(КСС і Ізолюкси, з ними так само слід розібратися, бо не зможете 
вивчати професійні каталоги). І тут ми зустрічаємося з одним 
неприємним фактом. Виходить, що освітленість падає пропорційно 
квадрату відстані від джерела (зверніть увагу на приклад ізолюкси 
малюнок 4.3.6.-б.). Тобто, збільшуючи відстань від джерела вдвоє, ми 
втрачаємо освітленість вчетверо (див. формулу 4.3.9 на ст.. 209, де 

висота підвісу світильників , тобто єдиний параметр залежить як H
2
). 

Дуже важливою є таблиця 4.3.3, вона встановлює санітарні норми 
освітленості залежно від характеру діяльності. Легко запам’ятати 300 lx –
гігієнічний мінімум для робочих місць, а вже за логікою ті рівні що вище і 
нижче відповідно. Очевидно, що більш точна робота потребує більшої 
освітленості і високої кольорової температури. 
Корисною є також таблиця 4.3.6, що встановлює якість сприйняття кольору 
від типу світильників. 
Проаналізуйте уважно мал..4.3.7 – шляхи подолання відблисків. Взагалі, 
коли багато світла створювати поверхні з високим рівнем світопоглинання 
(ідеал – чорний оксамит), бо блиски все одно з’являться. Приклад як не 
слід робити на наступній картинці: мало того, що усе біле, так вони ще скло 
на стіл поклалиH 
Сподіваюся, що вузькі міста визначили, якщо є питання, – я до Ваших 
послуг. 



 
Для тих. Хто планує присвятити себе проектуванню інтер’єрів, я б не 
принижував вплив і ролю інших складових мікроклімату і показників 
комфорту у приміщення. Типовою студентською помилкою є ігнорування 
комунікацій і пріоритет картинки. Проектування інтер’єру треба починати з 
проекту прокладання комунікацій. 

 



Наведений малюнок твердить про те, що, перш ніж бити дірки і ставити 
точки (розети, вимикачіH) навіть на простенькій кухні (не кажучи вже про 
круту), треба мати хоча б компонувальний проект меблів, бо може так 
статися, що Ваша розетка опиниться акурат поруч із краномH 
Наступна картинкаH 
Уявіть!, Вас запросили на будівництво і запропонували  спроектувати 
інтер’єр майбутньої спорудиH 
Ваша дія!? 
А Ваша дія така, що може краще відмовитися, бо ви не брали участь в 
розведенні каналізації, а тут вже закріплені нижні секції зливних стояків, а 
це означає, що потім хоч танцюй з унітазом, а поміняти його дислокацію 
практично вже неможливо, бо він має стояти останнім в мережі зливу і таке 
інше. 
Це стосується і водопостачання, і вентиляції і опалення і всього іншогоH 
 

 



ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: 
 

Хочу почати з вибачень. Ми (тобто з моєї вини) пропустили один дуже 
важливий хід. 
Дуже важливо перед етапом створення ескізних пропозицій (тобто, перед 
етапом 6) намалювати схему зусиль, що передаються від Вашої руки на 
рукав’я в трьох проекціях. Спочатку це буде чернетка, потім сили і моменти 
треба буде нанести на чистовий кресленик. 
Нагадую, що сили утримання часто діють не самі по собі, а і здатні значно 
знижувати функціональні зусилля, бо рука, зазвичай, одна і та сама. Так, 
одна й та сама рука утримує інструмент і прикладає до нього 
функціональні зусилля. Скажімо, у Вас низьке тертя на руків’ї, тоді для 
надійного утримання прийдеться його міцніше здавлювати і це зусилля 
обов’язково буде додано до функціональногоH 
 
10) надіслати  для консультації більш-менш відпрацьоване зображення 
руків’я в JPG  на мій mail: 

bestvitaly@i.ua 
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Успіхів, міцного імунітету і бережіть себе! 
Ваш VG 
 


