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Лекція від 26 березня 2020 
Тема 3.4  

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

 
Середовище виступає в ергономіці в якості емоційної складової діяльності 
людини 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 осві-
тлення. Заведено зображати розподіл впливів на людину як на малюнку 
4.3.1. В центрі  знаходиться наш користувач і навколо нього створені абсо-
лютно комфортні умови. Віддаляючись від центру ми втрачаємо якість се-
редовища. За зовнішнім колом показники стають некомфортними і потре-
бують 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 лам-
пи або світильника). А от освітленість Е вже є результатом дії світла, тоб-
то, це вже середовищний показник. Освітленість залежить не тільки від ха-
рактеристик джерела, але і від його розташуванні в просторі Про це трошки 
пізніше). 
Нагадую: світло людина сприймає у вкрай незначному діапазоні електро-
магнітних 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 вибо-
ру світильника корисно поцікавитися його спектральними характерис-
тиками. Наступна картинка містить спектри різни ламп денного світла 
фірми  OSRAM: 

 
 

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 10К = 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. Тобто, з точки зору живописця картинка виглядає 
перевернутою. Дійсно так, маємо справу з перцептивними стереотипа-
ми (згадайте минулу лекцію). 

 
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 має силу: чим більша освітленість, тим вища має 
бути кольорова температура. 
Організовуючи освітлення, слід враховувати характеритики світильни-
ків (КСС і Ізолюкси). І тут ми зустрічаємося з одним неприємним фак-
том. 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 знижуємо освітленість вче-
тверо. 
Дуже важливою є таблиця 4.3.3, вона встановлює санітарні норми осві-
тленості залежно від характеру діяльності. Легко запам’ятати 300 lx –

гігієнічний мінімум для робочих місць, а вже за логікою ті рівні що ви-
ще і нижче відповідно. 
Корисною є також таблиця 4.3.6, що встановлює якість сприйняття ко-
льору від типу світильників. 
Проаналізуйте уважно мал..4.3.7 – шляхи подолання відблисків. Взага-
лі, коли багато світла створювати поверхні з високим рівнем світопог-
линання (ідеал – чорний оксамит), бо блиски все одно з’являться. При-
клад як не слід робити на наступній картинці: мало того, що усе біле, 
так вони ще скло на стіл поклали… 
Сподіваюся, що вузькі міста визначили, якщо є питання, – я до Ваших 
послуг. 



 


