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ПЕРЕДМОВА

Світлодизайн у соціокультурному аспекті є відображенням естетичних уподобань і технічно-
економічних можливостей часу, що містить всі художньо-образні, культурні та функціональні 
вияви мистецтва. 

Національне відродження та докорінні зміни, що відбуваються нині в Україні, її щире праг-
нення до євроінтеграції вимагають оновлення професійного змісту освіти дизайнера відповідно 
до сучасних економічних, соціальних і культурно-мистецьких потреб. Тож актуальним питан-
ням є нагальна потреба в інноваційному впровадженні найновіших технологій освітлення як 
аналогів до найкращих робіт зарубіжних майстрів світлодизайну. 

Як кожен художник мріє написати шедевр, так і світлодизайнер прагне створити незабут-
нє світлове шоу і тим самим привнести в суспільство певне гармонійне вирішення, техніко-
естетичну домінанту світлодизайну. 

Світлотехнічні засоби в контексті світлодизайну доцільно розглядати як технічні засоби ху-
дожньої виразності предметно-просторового середовища.

Водночас існують деякі загрози світової глобалізації: в контексті світлодизайну це проблема 
світлового забруднення. Саме цьому намагаються протистояти зарубіжні митці, саме в цьому їх 
підтримують митці вітчизняні. 

Високопрофесійний світлодизайн, як частина сучасного українського мистецтва, може, на 
наш погляд, наблизити Україну до світової спільноти та пропагувати українські традиції і само-
бутність на новому естетичному і технічному рівні. 

Світлодизайн — порівняно молодий напрям у дизайнерській освіті. Він дає змогу за допомо-
гою різноманітних світлових рішень досягти оптимального зорового комфорту і ґрунтується на 
низці світлотехнічних параметрів: оптимальна освітленість, правильне відображення кольорів, 
гармонійний розподіл яскравості світла, тінеутворення. Основним інструментом світлодизайну, 
є, звичайно, світло, яке і створює певне враження про колір, простір, форму, фактуру предметів. 
При цьому світлодизайн покликаний одночасно вирішувати не лише естетичні, а й функціо-
нальні завдання залежно від функціонального призначення того чи іншого приміщення.

За допомогою штучного освітлення, яким оперує світлодизайн, можливо корегувати недолі-
ки природного освітлення приміщень. Таким чином, світлодизайн є сучасною наукою про мето-
ди і засоби технічного використання освітлення при проектуванні дизайну приміщень з метою 
розв’язання практичних і естетичних завдань з їх освітлення.

Навчальний посібник “Світлодизайн” представлено у контексті використання світлотех-
нічних засобів при проектуванні предметно-просторового середовища, піднесених до рівня 
органічно-цілісного за освітньою структурою і реалізованих з використанням методів дизайну 
та ергономіки.

Посібник є актуальним для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Дизайн”, 
практикуючих дизайнерів, фахівців споріднених спеціальностей, викладачів цієї навчальної 
дисципліни чи споріднених з нею, а також аспірантів, які працюють за цим напрямом.
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Випромінювання (радіація) є однією з форм існування матерії у вигляді електромагнітного 
поля. Будь-яке випромінювання пов’язане з перенесенням енергії від випромінюючого тіла до 
поглинаючого. Енергія є спільною мірою різних форм руху матерії з кількісного боку, у тому 
числі і такого її виду, як випромінювання. Будь-яке тіло, температура якого вища за абсолют-
ний нуль, випромінює у простір енергію. Енергію оптичного випромінювання слід називати про-
менистою енергією. 

Перенесення променистої енергії у просторі здійснюється електромагнітними хвилями у на-
прямку їхнього руху, частота яких визначається величиною кванта енергії — мінімальною кіль-
кістю енергії, що випромінюється збудженим атомом, який повертається з більш високого енер-
гетичного рівня до попереднього стану. Випромінювання характеризується довжиною хвилі, 
під якою розуміють відстань, що проходить випромінювання за час повного періоду коливань. 
Таким чином, світло складає потік матеріальних часток, що були названі А. Ейнштейном фото-
нами, які рухаються у вакуумі зі швидкістю, що приблизно дорівнює 2,998 · 108 м/с.

Генераторами випромінювання є рухливі молекули та атоми речовини. Суто моно-
хроматичне випромінювання, тобто випромінювання з однією довжиною хвилі, прак-
тично отримати неможливо. Тому монохроматичним називають випромінювання, при 
якому фотони випромінюються джерелом, що генерує приблизно однакову довжину хви-
лі. Складне випромінювання є сукупністю монохроматичних випромінювань. Розміще-
ні в ряд за порядком довжини хвилі складають спектр випромінювання цього джерела. Він 
може бути суцільним, смугастим чи лінійчатим (рис. 1.1). Спектр, у якого монохроматич-
ні складові заповнюють без розриву інтервал довжин хвиль, називається суцільним. Сму-
гастий спектр — це спектр, у якого монохроматичні складові утворюють дискретні гру-
пи (смуги), що складаються із множини тісно розташованих монохроматичних випроміню-

вань. Лінійчатий спектр скла-
дається з окремих монохрома-
тичних випромінювань, що за 
довжиною хвилі не приляга-
ють одне до одного.

Отже, особливістю світлово-
го випромінювання є його дво-
їстість, тобто корпускулярно-
хвильовий дуалізм. Світло 
одночасно є як потоком еле-

ментарних часток — фотонів, так і електромагнітним випромінюван ням — гармонійними коли-
ваннями з певною частотою та довжиною хвиль електромагнітного поля. Тому воно може мати 
як хвильові, так і корпускулярні властивості. У явищах дифракції, інтерференції тощо виступає 
хвильова природа світла, а в таких як фотоефект — корпускулярна.

Зазвичай під світлом розуміють певну ділянку з широкого діапазону електромагнітно-
го випромінювання, що включає видиме, інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання 
(рис. 1.2). Видиме випромінювання — це електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 
380 нм (фіолетове світло) до 780 нм (червоне світло), яке викликає у нас зорове відчуття. Інфра-
червоне випромінювання — випромінювання з довжиною хвилі, більшою, ніж у видимого випро-
мінювання. Воно поділяється на випромінювання з короткими хвилями (800–1400 нм), середніми 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТЛА ТА КОЛІР

І. ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТЛА ТА КОЛІР

1.1. Світло як електромагнітне випромінювання

Рис. 1.1. Спектри випромінювання:
а – суцільний; б – смугастий; в – лінійчатий 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТЛА ТА КОЛІР

хвилями (140–3000 нм) та до-
вгими хвилями (3000–10000 нм).  
Ультрафіолетове випромінюван-
ня — це випромінювання з довжи-
ною хвилі, меншою, ніж у види-
мого випромінювання. Воно може 
поділятися на випромінювання з 
довгими хвилями (315–400 нм), 
середніми хвилями (280–315 нм) 
та короткими хвилями (100–280 
нм). Все разом це складає діапазон 
оптичного випромінювання. Наве-
дені межі між вказаними ділянка-
ми електромагнітного спектра мають нечіткий і відносний характер. 

Щодо видимого світла, то вважають, що воно за хвильовим діапазоном випромінювання по-
діляється таким чином (див. таблицю).

Характеристика видимого світла

Спектральний колір випромінювання Хвильовий діапазон, нм

Фіолетовий 380–450

Синій 450–485

Синьо-зелений 485–505

Зелений 505–550

Жовто-зелений 550–575

Жовтий 575–590

Помаранчевий 590–610

Червоний
610–700

700–780

1.2. Основні характеристики зору

Наш зір є результатом дії світлового променя на орган зору за певними оптичними законами, 
сприйняття цієї дії органом зору (передусім оком) та перероблення отриманої інформації моз-
ком. Така складна система характеризується певними особливостями і має низку властивостей, 
які повинні враховуватися при проектуванні світлових систем.

Насамперед відзначимо бінокулярний характер зору людини. Видатний італійський худож-
ник і вчений Леонардо да Вінчі ще у XV ст. висловив думку, що ми сприймаємо об’ємність пред-
метів завдяки тому, що бачимо світ двома очима. Однак лише значно пізніше стало зрозумілим, 
як саме формується об’ємне бачення.

Щоб зафіксувати очима близький предмет, необхідна конвергенція (незначне перехрещування 
зорових осей). В очних м’язах, що здійснюють цю конвергенцію, знаходяться пропріорецептори, 
подразнення яких при м’язовому скороченні змушує їх посилати імпульси до головного мозку. 
Таким чином, наша оцінка відстаней та глибини частково залежить від імпульсів, що виникають 
при стимуляції чуттєвих нервових волокон у цих м’язах. Крім того, очі, що знаходяться одне від 
одного на відстані приблизно 5 см, бачать предмети під дещо різними кутами, а тому дають різні 
зображення одного і того самого близького предмета, що створює ефект об’ємності.

Два кути повороту зорової осі визначають дві координати точки, на яку звернено зір. Проте 
світ — тривимірний, тому зір також повинен надавати усі три координати кожного предмета. 
Третя координата — це відстань l до предмета (див. рис. 1.3), яка усвідомлюється людиною голо-
вним чином завдяки стереоскопічності зору.

Рис. 1.2. Оптичне випромінювання 
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Відомо, що відстань до предмета можна визначити геометричним шляхом, якщо відома певна 
база та кути зору на нього з її протилежних кінців. У людини ця база — відстань між центрами 
зірниць b. Тоді кут конвергенції α будь-якої точки А у просторі дорівнює паралаксу цієї точки 
відносно бази. Отже, відстань до предмета l = b/2tg (α/2). Оскільки відомо, що при малих кутах 
останні пропорційні своєму тангенсу, то можна вважати, що відстань до об’єкта l = b/α, тобто 
обернено пропорційна куту сходження.

При перенесенні погляду з об’єкта А на об’єкт А1 кут 
α зменшується до кута α1. Відповідна фіксація зору 
пов’язана з певним напруженням очних м’язів. Отже, кон-
вергенція через напруження очних м’язів дає нам можли-
вість оцінювати відстань до точки фіксації. Відчуття різ-
ної відстані між об’єктами, на яких ми по черзі фіксуємо 
зір, створює стереоефект — об’ємне бачення світу.

Здатність зору відчувати різницю паралактичних ку-
тів дуже велика. Вважається, що мінімальна різниця ку-
тів, яку зір може розрізняти, становить 10 кутових секунд. 
Тобто при відстані 1 м це складає різницю між точками 
фіксації вглиб усього 0,8 мм, за 10 м — 8 см, а за 100 м —  
8 м. Отже, при збільшенні відстані похибка швидко зрос-
тає. Уже при відстані 1300 м паралакс становить 10 секунд, 
а тому все, що розміщено далі, здається нам однаково від-
даленим.

Якоюсь мірою відстань до близьких предметів можна 
визначити й одним оком. Оцінка відстані при моноку-
лярному зорі здійснюється за напругою акомодації, але 
точність оцінки незначна, оскільки глибина різкості при 
фокусуванні ока досить велика, що зумовлено малими 
розмірами зіниці. При монокулярному зорі немає також 
двох одночасних картинок, що відповідають сітківкам 

двох очей. Проте, закривши одне око, ми все ж деякою мірою відчуватимемо об’ємність пред-
мета, що є результатом роботи пам’яті, видимим розміром предмета та лінійною перспективою, 
а також загородженням одного предмета іншим. Художник для створення відчуття об’ємності на 
пласкій поверхні малюнка використовує лінійну і повітряну перспективу.

Око — широкоформатна оптична система, що має велике поле зору. Поле зору людини залежить 
від багатьох факторів: яскравості, розміру і контрастності об’єктів, їхнього кольору тощо. Крім то-
го, воно різне у різних людей. У середньому можна сказати, що по горизонталі поле зору кожного 
ока у напрямку до носа становить 60°, до скроні — 90°, а по вертикалі вверх — 50°, вниз — 70°. 

Сумарне поле зору обох очей по горизонталі — 180°,  
тобто очі охоплюють поглядом одночасно половину го-
ризонту. Поле зору кожного з очей та загальне бінокуляр- 
не поле наведено на рис. 1.4. Широка лінія окреслює поле 
зору кожного ока. Білий простір у середині графіка —  
область бінокулярного зору. 

Однак гострота зору швидко знижується від центру сіт-
ківки до периферії. Уже на відстані всього 16° від осьової 
лінії гострота зору порівняно з центром знижується втри-
чі. Тоді на допомогу приходить рухливість очей.

У людини з нормальним зором очі постійно рухаються. 
Вони швидко і узгоджено повертаються в бік предмета, що 
привернув увагу, і фіксуються на якійсь його точці. Далі 
вони послідовно зупиняються в ряді його точок, на кож-

Рис. 1.3. Схема конвергенції 
і стереоефекту

Рис. 1.4. Бінокулярне поле зору
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ній з яких сходяться осі обох очей, причому ця конвергенція здійснюється автоматично. Проте 
рух ока не припиняється і при фіксації певної точки — око ніколи не буває нерухомим. Навіть 
коли погляд фіксується на якомусь нерухомому об’єкті, відбуваються незначні мимовільні рухи.  
При фіксації відбувається тремор (коливання зорових осей очей з частотою від 30 до 90 Гц); 
дрейф — повільні, що хаотично змінюються за швидкістю і напрямком, рухи очей; стрибки, що 
періодично знову наближають до точки фіксації вісь ока, яка відійшла від неї внаслідок дрейфу.

Така рухливість зображення на сітківці не лише не шкідлива, а й дуже корисна. Тільки по-
стійна зміна яскравості зображення робить його об’єкт видимим. Оскільки це далеко не завжди 
забезпечується рухливістю самого об’єкта, то зміна зображення на сітківці відбувається здебіль-
шого завдяки як довільному, так і згаданому мимовільному руху очей. Лише їх рух дає нам мож-
ливість безперервно бачити світ, що нас оточує.

 Якщо розподілення світла на сітківці тривалий час лишається незмінним, тобто якщо зо-
браження на сітківці залишається нерухомим, то світлочутливий пігмент в зорових клітинах 
розпадається, а сигнал поступово припиняється, тобто зникає видимість предмета, зобра-
ження якого нерухоме відносно сітківки. Таким чином, зображення на сітківці знаходиться у  
безперервному русі, сповзаючи з середини центральної ямки, і швидко повертається на попе-
реднє місце. 

Зорове відчуття, що створюється паличками, виникає завдяки особливому пігменту — зоро-
вому пурпуру, що знаходиться на їхніх кінцях. Під дією світла він руйнується, подразнюючи 
зоровий нерв. Маючи червоний колір, зоровий пурпур особливо добре поглинає короткі хвилі 
видимого світла, що превалюють у присмерковому освітленні. За умов сильного освітлення зо-
ровий пурпур може повністю розкластися, і тоді паличка тимчасово виходить із ладу. Потім вона 
поволі відновлюється. Така особливість дає змогу оку пристосовуватись до зміни освітлення. 
Необхідно зазначити, що зорове відчуття, яке створюють колбочки (кольоровий зір), все ще не-
достатньо досліджене.

Залежно від довжини хвилі світла око має різну чутливість, що ним сприймається. Опосе-
редкована крива спектральної чутливості ока для різних довжин хвиль V = f (λ) встановлена 
Міжнародною комісією з освітленості ще в 1924 р. і тепер використовується при розрахунках 
світлової дії випромінювання. Вона зображена на рис. 1.5 (суцільна лінія). Максимум цієї кри-
вої припадає на довжину хвилі 555 нм. Вона прийнята за одиницю. Чутливість ока до світлових 
хвиль іншої довжини менша одиниці (при одній і тій самій потужності).

Така крива визначає чутливість для денного світла, 
коли працює колбочковий апарат зору при високих рівнях 
освітленості. В умовах нічного зору в дію вступає паличко-
вий апарат органа зору. У цьому випадку крива спектраль-
ної чутливості ока зміщується у бік більш коротких хвиль 
щодо кривої денного зору (штрихова крива). Максимум 
цієї кривої припадає на довжину світлової хвилі — 507 нм.

Необхідно зауважити, що максимальна чутливість для 
обох випадків прийнята за одиницю умовно. Насправді  
паличковий апарат зору значно чутливіший, ніж колбоч-
ковий. Тому при переході між ними, за умов сутінкового 
освітлення, змінюється сприйняття кольорів навіть за рів-
нем освітленості. Скажімо, при однаковому рівні освітленості червоної і синьої поверхонь при 
поступовому переході до роботи паличкового апарату зору синя поверхня буде здаватися дещо 
світлішою за червону.

Око змушене працювати при яскравому освітленні, що змінюється в надзвичайно широ-
кому діапазоні, приблизно від 104 до 10-6 кд/м2, тобто у межах до десяти порядків. При змі-
ні рівня яскравості поля зору автоматично виникає робота деяких механізмів, що забезпечує 
адаптаційну перебудову зору. Якщо рівень яскравості тривалий час не змінюється, стан адап-
тації приходить у відповідність до цього рівня. Зміна яскравості стає сигналом для дії меха-

Рис. 1.5. Середнє значення 
спектральної чутливості ока
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нізмів адаптації: світлової — для переналагодження системи на вищий рівень яскравості і тем-
ної — на нижчу яскравість.

Світлова адаптація відбувається значно швидше за темну. Спочатку, виходячи із затемненого 
приміщення на яскраве денне світло, людина засліплюється і в перші секунди майже нічого не ба-
чить, а чутливість ока автоматично і досить швидко знижується. Насамперед звужується зіниця. 
Під безпосередньою дією світла вицвітає зоровий пурпур паличок, в результаті чого їх чутливість 
різко зменшується. Починають діяти колбочки, що справляють гальмуючий вплив на паличковий  
апарат. Нарешті відбувається перебудова нервових зв’язків у сітківці і пониження збуджува-
ності мозкових центрів. Як наслідок, уже через кілька секунд людина починає бачити загальну 
картину, а хвилин через п’ять світлова чутливість її зору приходить до повної відповідності до 
оточуючої яскравості, що забезпечує нормальну роботу ока в нових умовах.

Адаптація у сутінках має важливіше значення, оскільки у випадку різкого зниження яскра-
вості складніше забезпечити нормальне функціонування зору. У темряві адаптація відбувається 
через перехід від колбочкового зору до паличкового. Палички чутливіші за колбочки приблизно 
у десять разів. При цьому різко розширюється зіниця ока. Площа її збільшується у 10–15 разів. 
Значно (у кілька тисяч разів) збільшується площа рецептивного поля, що істотно погіршує го-
строту зору, проте дає змогу при нестачі світла виявити в полі зору хоча б громіздкі предмети або 
деталі. Підвищується чутливість мозкових центрів зору. Збільшується концентрація світлочут-
ливої речовини. Зорові системи переходять на новий режим роботи. Загалом зорова адаптація 
у темряві відбувається за 10–15 хвилин, але й далі продовжується ще протягом близько години. 

Тривала і напружена робота, особливо при недостатньому рівні освітленості, а також вікові 
зміни викликають порушення нормальної роботи оптичної системи ока. Це призводить до ко-
роткозорості та далекозорості, коли зображення предметів фокусується не на самій сітківці, а 
перед нею або поза нею. За допомогою окулярів досягають корекції зору.

Для нормальної роботи зору бажано підтримувати комфортний для нього рівень освітлен-
ня. Зокрема, треба мати на увазі, що комфортні умови освітлення значною мірою визначаються 
кольоровою температурою джерела світла. Довжина переважаючої в освітленні світлової хвилі 
залежить від температури випромінюючого тіла, і тоді біле світло сприйматиметься як тепле при 
зменшенні цієї температури, і як холодне – при збільшенні. Однак людині притаманна вражаюча 
здібність зберігати незмінність зорового відчуття при освітленні різної кольоровості. Особливо 
це виявляється стосовно білого світла. Папір, сніг, крейда здаються нам білими і при світлі свіч-
ки, і при лампі розжарювання, і при денному світлі, хоча спектральний склад того світлового 
потоку, що потрапляє до наших очей, може істотно змінюватися. 

Комфортна освітленість тісно пов’язана з кольоровою температурою джерела світла. Чим 
вища світлова температура джерела, тим ширший діапазон комфортності освітлення (рис. 1.6). 
Можливо, що це пов’язане з історичними причинами. 

Денне світло, що створюється сонцем, — джерелом з надзвичайно високою температурою, — 
завжди мало значну інтенсивність і змінювалося залежно від умов у широкому діапазоні. Бла-

китний колір сяючого неба також відіграв істотну роль у 
рівні освітленості та в кольоровій температурі. Водночас 
ввечері освітленість знижувалась, і в складі світла почи-
нали переважати промені червоного діапазону. У темну 
пору доби доводилося миритися з низьким рівнем освіт-
леності від штучних джерел з порівняно низькою темпе-
ратурою (і, відповідно, червонуватим світлом). 

Все це призвело до більшої сприйнятливості широко-
го діапазону освітленості з переважним вмістом довго-
хвильового випромінювання і вузького — при зниженні 
кольорової температури. Тому, як видно з рис. 1.6, ком-
фортний інтервал освітленості для людського зору різко Рис. 1.6. Зона комфорту
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зростає з підвищенням кольорової температури джерела, що необхідно враховувати при вирі-
шенні питань конкретного освітлення.

Питання для перевірки

1. Розкрийте значення принципу Ферма в оптиці.
2. Розкажіть про закон дзеркального відбивання.
3. Що таке повне внутрішнє відбивання?
4. Що вам відомо про лінзи та їх використання?
5. Поясніть особливості будови людського ока.
6. Проаналізуйте роль зорових клітин ока.
7. Порівняйте світлову адаптацію та адаптацію у темряві.

1.3. Основні світлотехнічні поняття та визначення

Світло — елементарне випромінювання, що сприймається людським оком у межах довжин 
хвиль λ = 0,4–0,75 мкм = 400–750 нм. Поза цим діапазоном, як зазначалося, промениста енергія 
не сприймається оком як світлове відчуття. Наше око найбільш чутливе до променів з довжиною 
хвилі λ = 555 нм, що відповідає жовто-зеленому кольору (рис. 1.7).

Криві залежності відносної видимості від довжини 
хвилі побудовані для джерел світла однакової потужності.  
З цих кривих видно, що в умовах денного зору синє дже-
рело світла характеризується відносною видимістю, при-
близно у 10 разів меншою за відносну видимість зеленого 
джерела.

Беручи до уваги наведені на рис. 1.7 криві Кλ = f(x), де 
Кλ — відносна видимість у долях одиниці; λ — довжина 
світлової хвилі в мкм, різні джерела світла можна оцінити 
не в енергетичних одиницях, а за світловим відчуттям, яке 
вони викликають. 

Кількісно випромінювання характеризується потоком випромінюваної енергії. Цей потік 
Фe є сумою енергій Qe, які випромінюються хвилями усіх довжин, що випускаються джерелом, 
стосовно часу випромінювання t.

У багатьох випадках розміри джерела випромінювання значно менші, ніж відстань від нього 
до об’єкта, що опромінюється. Тому без істотних похибок таке джерело можна розглядати як 
точкове.

Випромінювання джерела здійснюється у певному ті-
лесному куті. Тілесний кут — частина простору, що обме-
жена незамкненою поверхнею (рис. 1.8). Мірою тілес- 
ного кута — з вершиною у центрі сфери, є відношення  
проекції сферичної поверхні F, на яку він спирається, до 
квадрата радіуса r сфери, тобто ω = F/R2. За одиницю ті-
лесного кута — стерадіан (ср) — прийнято центральний 
тілесний кут, що вирізає ділянку сфери, площа якої дорів-
нює квадрату її радіуса. Повний тілесний кут усієї сфери 
складає 4π ср.

Схарактеризуємо кількісні характеристики освітлення.
Світловий потік Ф — частина променевого потоку, яка 

сприймається зором людини як світло. Одиницею світлового потоку є люмен (лм). Світловий по-
тік характеризує потужність світлової енергії. Один люмен чисельно дорівнює світловому потоку, 
що випромінюється точковим джерелом світла в одиничному тілесному куті із силою світла в 1 кд.

Рис. 1.7. Середнє значення 
спектральної чутливості ока

Рис. 1.8. До визначення 
тілесного кута
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Якби розподіл випромінювання реального джерела світла у просторі був рівномірним, то 
світловий потік характеризував би його з достатньою визначеністю. Насправді у різних напрям-
ках світловий потік розподіляється нерівномірно. Для його характеристики в певному напрямку 
вводиться поняття сили світла. 

Сила світла І — просторова густина світлового потоку. Вона визначається відношенням світ-
лового потоку до тілесного кута з вершиною в точці розташування джерела, в якому цей потік 
можна вважати розподіленим рівномірно. За одиницю сили світла прийнята кандела (кд), що 
відповідає світловому потоку в один люмен на тілесний кут в один стерадіан (1 кл = 1 лм/ср).

У міжнародній системі одиниць СІ кандела є основною одиницею в світлотехніці, через яку 
визначаються усі інші. Чисельно вона дорівнює силі світла, що випромінюється з поверхні пло-
щею 1/600000 м2 повного випромінювача (державного еталону) в перпендикулярному напрям-
ку при температурі твердіння платини (2046,65 К) і тиску 10325 Па.

Освітленість Е — це кількість світла чи світлового потоку, що падає на одиницю площі по-
верхні і визначається як відношення світлового потоку до площі освітлюваної поверхні. Оди-
ниця освітленості — люкс (лк). Один люкс дорівнює одному люмену, що припадає на один ква-
дратний метр площі (лм/м2).

Щоб уявити приблизне значення освітленості в різних умовах, наведемо такі її значення:
під безхмарним небом в літній день — 100 000 люкс;
вуличне освітлення — 5–30 люкс;
повний місяць в ясну ніч — 0,25 люкс. 
Освітленість у заданій точці на поверхні, що перпендикулярна до напрямку розповсюдження 

світла (світлового променя), визначається як відношення сили світла до квадрата відстані від 
даної точки до джерела світла. Тому відстань до джерела світла відіграє дуже важливу роль щодо 
величини освітленості, адже при збільшенні відстані вдвічі освітленість зменшиться у 4 рази.  
На рис. 1.9 наочно представлено залежність кількості світла, що припадає на певну площу, від 
відстані до джерела світла. Цю залежність називають законом обернених квадратів (при збіль-
шенні відстані наступає квадратичне зменшення освітленості).

Стосовно точки, яка не лежить на перпендикулярній 
до напрямку розповсюдження світла площині, то для ви-
значення освітленості в ній значення, розраховане за до-
вжиною відрізку, що з’єднує цю точку з джерелом світла, 
необхідно помножити на косинус кута між цим відрізком 
від джерела світла та перпендикуляром до площини (за-
кон косинуса).

Яскравість В — відношення сили світла, що випро-
мінюється в певному напрямку, до площі, що світить-
ся. Одиниця яскравості — кандела на квадратний метр  
(кд/м2). При цьому поверхня може або сама випромі-
нювати світло, або ж відбивати світловий потік, який на 
неї падає від іншого джерела. В останньому випадку при 
одній і тій самій освітленості яскравість залежатиме від 

властивостей поверхні, яка відбиває світло. Яскравість поверхні за таких умов є її світловою ха-
рактеристикою і не залежить від відстані, з якої вона спостерігається.

Світлова енергія Q визначається добутком від множення значення світлового потоку на час 
його дії, тобто Q = Ф · t (лм/с).

1.4. Елементи геометричної оптики

Потрапляючи до нашого ока, промінь відбитого світла несе нам основну інформацію про 
навколишній світ, але до того, як у нього потрапити, світловий промінь стикається з різними 

Рис. 1.9. Обернена пропорційність 
освітлення квадрату відстані  

від джерела світла
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об’єктами, які справляють на нього значний вплив. Відповідним чином на нього впливають та-
кож елементи нашого ока. Цими питаннями займається оптика.

Оптика (від opt'os — видимий) — наука про зорові сприйняття, що вивчає природу світлового 
випромінювання (світла), його розповсюдження і ті явища, які виникають при взаємодії світла 
та речовини. Оптичне випромінювання — частина електромагнітного випромінювання, довжина 
хвилі якого знаходиться приблизно в діапазоні від 1 нм до 1 мм. Як ми бачили, його спектральні 
межі значно ширші за те випромінювання, що розуміється під словом “світло”, яке в цьому від-
ношенні складає лише його піддіапазон. 

Оптичне випромінювання виділяється завдяки загальним властивостям електромагнітних 
хвиль, що до нього входять, їх аналогічній поведінці щодо оптичних систем, які включають такі 
елементи, як лінзи, дзеркала, призми, дифракційні решітки тощо. Призначення оптичних сис-
тем, до яких належить і сукупність оптичних елементів нашого ока, — створювати оптичні зобра-
ження предметів на приймачах світлової енергії або перетворювати за заданими законами пучки 
світлових променів (освітлювальні системи). Під світловим променем розуміють лінію, вздовж 
якої розповсюджується потік світлової енергії.

 Закони геометричної оптики дають можливість спро-
щеного розуміння створення оптичних зображень, роз-
рахунку та конструювання оптичних систем. Початок 
геометричній оптиці поклало винайдення таких приладів, 
як зорова труба, лупа, телескоп, мікроскоп. Основу гео-
метричної оптики складає принцип Ферма, згідно з яким 
світловий промінь, що вийшов з однієї точки і проходить 
через кілька середовищ з довільними показниками оптич-
ної густини, потрапляє в іншу точку за мінімальний час. 
Для однорідного середовища це означає прямолінійне роз-
повсюдження світла. Наслідками цього принципу є зако-
ни заломлення та відбивання світла.

Нехай з точки А на дзеркало падає промінь світла (рис. 1.10). Яким шляхом світло проходить 
в точку В? Можна уявити собі безліч таких шляхів, але вони різні за довжиною. Візьмемо один 
з таких шляхів — АСВ. Загальна довжина шляху — сума довжин відрізків АС і ВС. Вона буде 
найменшою (а отже, найменшим буде і час проходження променя), якщо відрізок В' С, що про-
довжує промінь АС, буде рівним відрізку ВС, що можливо лише за умови, що трикутники ВОС і 
В' ОС рівні. Однак це, в свою чергу, можливо лише, якщо кут β дорівнює кутові α. Інакше кажу-
чи, закон відбивання полягає в тому, що кут відбивання променя рівний кутові його падіння. З 
цього ж випливає і твердження, що промінь, який падає, промінь відбитий і перпендикуляр до 
дзеркала в точці падіння лежать в одній площині. 

Аналогічно шляхом геометричних побудов, виходячи 
з умови найменшого часу проходження світла з одного 
пункту в інший, можна також визначити співвідношен- 
ня кутів розповсюдження світла в різних середовищах 
(рис. 1.11). Під час переходу променя з середовища з різ-
ною оптичною густиною і, відповідно, різною швидкістю 
розповсюдження світла відношення синуса кута падіння 
світла до синуса кута заломлення дорівнює відношенню 
швидкості розповсюдження світлових хвиль у цих середо-
вищах; тоді час проходження світлом шляху між двома 
точками буде найменшим. 

Це відношення називають показником. При переході з оптично менш густого середовища 
в оптично більш густе (скажімо, з повітря у воду) кут заломлення завжди менший за кут від-
бивання. Якщо йдеться про перехід променя з вакууму, в якому швидкість світла позначаєть-
ся с (приблизно такою самою вона є і в повітрі), до певного середовища зі швидкістю світла v, 

Рис. 1.10. Схема відбивання світла

Рис. 1.11. Схема заломлення світла
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то показник заломлення n визначається відношенням c/v. Тож заломлений промінь лежить 
у тій самій площині, що й падаючий промінь і перпендикуляр, проведений в точку падіння про-
меня.

Якщо світловий промінь переходить із середовища з більшою оптичною густиною в те, що 
має її нижче значення (наприклад, із води чи скла в повітря), то кут заломлення завжди більший 

за кут падіння. Тому за певних умов може виник-
нути явище, при якому кут заломлення досягне 
90°, і вся енергія світлового променя буде відбита 
від лінії розділу середовищ. Таке явище назива-
ється повним внутрішнім відбиванням. Як видно 
з рис. 1.12, до певної межі щодо величини кута 
падіння відбувається часткове заломлення світ-
лового променя і часткове його відбивання. При 
певному куті α заломлення не відбувається, про-
мінь повністю відбивається від межі, що розділяє 
середовища, і в інше середовище не переходить. 

Синус цього граничного кута при переході променя в повітря чисельно рівний показнику залом-
лення для того середовища, з якого він виходив би.

За цим принципом засновано волоконну оптику. В тонкому скляному волокні, всередину 
якого подається з торця світловий промінь, відбувається багаторазове внутрішнє відбивання 

останнього, завдяки чому промінь поширюється 
вздовж волокна і практично без втрат виходить 
з його протилежного боку (рис. 1.13). Завдяки 
цьому світловод може бути довільно зігнутим 
без втрати якості передачі світла. Через свої 
властивості світловоди використовуються у різ-

них галузях техніки. Останнім часом вони все частіше використовуються і як засіб світлодизай-
ну, що дає можливість створювати певні художні ефекти.

Явище повного відбивання дає змогу використовувати призму як дзеркало для повороту про-
менів світла.

1.5. Світлотехнічні матеріали

Світлотехнічними матеріалами називають такі матеріали, що призначені для відбивання, 
пропускання, поглинання, зміни характеристик та генерування світлової енергії. Щодо вза-
ємодії світлового потоку з будь-яким матеріалом, то схематично вона представлена на рис. 1.14. 
Світловий потік Фпад, який падає на матеріал, частково пропускається цим матеріалом (по-

тік Фпроп), частково поглинається ним (Фпогл), а частково від-
бивається (Фвідб). З цієї точки зору матеріал характеризу-
ється коефіцієнтами відбивання ρ = Фвідб/Фпад; поглинання 
α = Фпогл/Фпад; пропускання τ = Фпроп/Фпад.

За переважною здатністю до відбивання, поглинання та про-
пускання світлотехнічні матеріали класифікуються так, як по-
казано на рис. 1.15. 

Нижче розглянемо закони дзеркального відбивання світло-
вого променя (див. рис. 1.10). Якщо поверхня матова і відби- 
ває світло не дзеркально, то відбивання набуває дифузного ха-
рактеру і відбитий світловий потік розподіляється у межах  
певного тілесного кута, характер якого залежить від характеру 
поверхні.

Рис. 1.12. Повне відбивання

Рис. 1.13. Хід променя у скляному волокні

Рис. 1.14. Взаємодія світлового 
потоку з матеріалом
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 На рис. 1.16 представлений 
випадок спрямованого розсіяно-
го відбивання світлового потоку 
(а), коли осі падаючого і відби-
того потоку розташовуються від-
повідно до закону прямого відби-
вання. При повному дифузному 
відбиванні (б) відбитий світло-
вий потік розподіляється в межах 
тілесного кута незалежно від на-
пряму падіння світлового потоку.

Для світлопропускних матері-
алів також характерне як спрямо-
ване, так і розсіяне пропускання. 
На рис. 1.17 показані два його 
види — спрямовано-розсіяне (а) 
і дифузне (б). У першому випад-
ку основна частина пропущеного потоку зберігає той самий напрямок, що й до взаємодії з ма-
теріалом. Джерело світла виглядає розпливчатим — це матові світлопропускні матеріали. При 
дифузному пропусканні світловий потік, що пройшов крізь матеріал, розподіляється за усіма 
напрямками, що трапляється за умови неоднорідності внутрішньої структури матеріалу. Джере-
ла світла при цьому не видно. Таке пропускання властиве густому молочному склу.

При відбиванні та пропусканні світлового потоку 
матеріалом в його товщі завжди має місце часткове 
поглинання цього потоку, що характеризується, як ми 
вже зазначали, коефіцієнтом α. Такий коефіцієнт для 
одного й того самого матеріалу відрізняється залежно 
від товщини останнього. Відповідна залежність визна-
чається виразом α = e-ах, де а — показник поглинання, 
а х — товщина шару речовини.

Матеріали, що забезпечують спрямоване відби-
вання світлового потоку, називаються дзеркальними. Здебільшого це такі метали, як алюміній, 
срібло, золото, нікель. Найкращі показники дає алюміній, який значно краще зберігає високе 
значення коефіцієнта відбивання під час експлуатації, ніж інші метали. Зберігає він його і при 
нагріванні, що дуже важливо при використанні в потужних освітлювальних приладах. Для виго-
товлення відбивачів істотним є і те, що алюміній має 
також добрі конструкційні властивості.

До світлотехнічних матеріалів спрямовано-розсія-
ного відбивання світлового потоку належать спеціаль-
но оброблені (матовані) метали та металізовані шорсткі 
поверхні. Матування може бути хімічним (травлення 
поверхні) та механічним (піскоструйне оброблення  
поверхні). Крім металів для відбивачів спрямовано- 
розсіяного відбиття, використовуються і окисли (білі 
пігменти), зокрема: окис цинку, двоокис титану та ін.

Для отримання розсіяного дифузного відбивання 
також використовують білі пігменти в складі різних 
емалей та фарб, що наносяться на поверхню відбива-
ча. Як сполучну речовину використовують нітрокліт-
ковину або інші синтетичні смоли. Нанесення емалей здійснюється розпилювачем. Зокрема, 
такі методи використовують при виготовленні світильників для люмінесцентних ламп.

Рис. 1.15. Світлотехнічні матеріали
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Рис. 1.16. Відбивання світлового потоку

Рис. 1.17. Відбивання світлового потоку
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У багатьох світлотехнічних приладах застосовуються матеріали, що пропускають світло.  
Насамперед це скляні світлотехнічні матеріали. Залежно від складу та технології виготовлення 
скла можна змінювати характер розподілу пропущеного світлового потоку так, як і його спек-
тральній склад. Останнім часом поширюється використання світлопрозорих керамічних мате-
ріалів. Основу останніх зазвичай складає полікристалічний оксид алюмінію високої чистоти, 
проте вони крихкі й дорогі.

Широко використовуються також полімерні матеріали, з яких виготовляють захисні при-
строї, світлофільтри, розсіювачі тощо. Для певних цілей можуть використовуватись також спе-
ціально оброблені світлотехнічні папір і тканина.

Важливу роль у світлотехніці відіграє світлорозсіювальне скло, що застосовується для розсію-
вачів світильників з лампами розжарювання. Для цього використовують так зване глушене скло, 
що містить мікрочастки білого пігменту, та матоване скло, розсіювання світла в якому відбуваєть-
ся за рахунок шорсткості його поверхні (внаслідок механічного чи хімічного матування). Розсіяне 
світло можна також отримати нанесенням на поверхню скла тонкого шару білих емалей.

Для виготовлення призм, лінз, світлофільтрів тощо використовується оптичне скло, що ви-
готовляється з особливо чистого кварцу за спеціальною технологією. Для підвищення коефіці-
єнта пропускання поверхня виробів з цього скла вкривається особливою плівкою (“просвітлена” 
оптика).

Значну роль у світлотехніці відіграє забарвлене скло, яке виготовляють з додаванням у зви-
чайне скло барвників. Барвниками використовують окис марганцю, закис нікелю, триокис нео-
дима (фіолетові барвники); окис кобальту, закис міді (сині барвники); закис хрому, окисли заліза 
(зелені барвники); двоокис титану, двоокис церію, сульфід кадмію (жовті барвники); селен, мідь, 
селенід кадмію, деякі сполуки сурми (червоні барвники). Для виготовлення світлофільтрів ви-
користовується високоякісне кольорове оптичне скло.

Велика увага надається склу для колб електричних джерел світла, бо від нього значною мірою 
залежать їх енергетичні втрати. Тому це скло виготовляється з високоякісної сировини.

З органічних світлотехнічних матеріалів найбільше значення мають полімери, найпоширені-
шими з яких є акрилати, світлостабілізовані полістирол та поліакрилат.

Не лише добрі оптичні, а й механічні та технологічні властивості має один з акрилатів — по-
ліметилметакрилат, який зазвичай називається органічним склом. Цей матеріал у деяких мо-
дифікаціях має відмінні властивості розсіювання, а в деяких — пропускання, а отже, він ви-
користовується для виготовлення відповідних світлотехнічних виробів. Органічне скло добре 
забарвлюється і є стійким в експлуатації.

Для світлотехнічних цілей використовуються також полімерні матеріали у вигляді плівок і 
покриттів.

Велике значення мають світлопоглинальні матеріали, в яких при поглинанні світла світлова 
енергія перетворюється на інші види. Передусім це теплова енергія. Однак процес поглинання 
лежить в основі і таких явищ, як фотолюмінесценція, фотоефект, фотохімічна дія світла. Всі 
світлопоглинальні матеріали можна поділити на матеріали з неселективним (інтегральним) та 
селективним (вибірковим) поглинанням.

Так, сажа (суміш дрібних часток вуглецю), різноманітні чорні пігменти (закис-окис заліза 
тощо) однаковою мірою поглинають випромінювання різних довжин хвиль видимої ділянки 
спектра. Це ж стосується димчастого (сірого) скла, що його отримують введенням часток дво-
окису марганцю. Для послаблення світлового потоку без зміни його спектрального складу ви-
користовують також тонкі плівки з титану, платини та інших металів.

Матеріали, в яких по-різному поглинається світло різних інтервалів оптичного спектра, за-
звичай використовують для виготовлення світлофільтрів (про що згадувалося вище). Велику 
групу селективно світлопоглинаючих матеріалів складають фоточутливі матеріали (головним 
чином на основі галоїдних солей срібла).

Схарактеризуємо світловипромінюючі матеріали. Насамперед необхідно згадати про мате-
ріали для теплового випромінювання, особливо для ламп розжарювання. Тривалий час з цією 
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метою використовувались вольфрам та вугілля. Останнім часом почали застосовувати осмій, 
тантал, молібден, карбіди танталу та гафнію.

Вольфрам є найпоширенішим у цій галузі матеріалом, що має високу температуру плавлен-
ня (3400 °С), малу швидкість випаровування і достатньо високий електричний опір, високу ви-
промінювальну здатність і добру технологічність. Світлова віддача вольфраму, що в результаті 
отримується, досягає 35–37 лм/Вт. Недолік вольфраму — висока крихкість при забрудненні  
вуглецем. 

Люмінесцентні матеріали мають здатність випромінювати світло під дією різного роду за-
бруднень. Найрозповсюдженіша серед них група матеріалів — люмінофори, що є складними  
неорганічними речовинами з дефектними кристалічними ґратками. Їх основу становлять суль-
фіди, селеніди, борати та інші сполучення металів. У вигляді домішок, що утворюють дефектну 
структуру кристалічних ґраток, використовуються мідь, марганець, срібло, сурма, титан та ін. 
Фотолюмінофори використовуються здебільшого для виробництва газорозрядних ламп низь-
кого та високого тиску.

Для газорозрядних джерел світла найбільше використовують ртуть, оскільки з усіх мета-
лів вона має найнижчу температуру кипіння (350 °С), а також низку інших позитивних влас-
тивостей. Спектр випромінювання ртуті залежить від тиску її парів. Серед інших металів у  
газорозрядних лампах використовується натрій. Натрієві лампи мають найвищу віддачу  
(60–100 лм/Вт). Однак завдяки хімічній активності натрію розрядні трубки натрієвих ламп до-
водиться виготовляти зі спеціальних сортів скла. Іноді використовуються й інші метали: калій, 
цезій, літій, рубідій. У деяких випадках для отримання світла використовується електричний 
розряд в інертних газах — аргоні, неоні, криптоні, ксеноні або їх суміші.

В оптичних квантових генераторах — лазерах (ОКГ) використовуються гази, рідини або 
тверді матеріали. В газових ОКГ — найчастіше суміш гелію з неоном. Такі лазери дають висо-
ку монохроматичність світла. У твердотільних ОКГ — активне середовище — кристалічний або 
аморфний діелектрик. У ролі матриці активного елементу використовують лужноземельні солі 
вольфрамової, молібденової  і плавикової кислот, іноді деякі види скла. В ролі активаторів ви-
користовуються рідкоземельні елементи — хром та уран.

 Щодо рідинних ОКГ, які поєднують переваги газових і твердотільних лазерів, то найрозпо-
всюдженіші з них — на розчинах органічних барвників.

Питання для перевірки

1. Схарактеризуйте світло як потік електромагнітної енергії.
2. Назвіть спектри випромінювання.
3. Схарактеризуйте основні світлотехнічні величини.
4. Розкажіть про закон обернених квадратів.
5. Дайте своє бачення ролі світлотехнічних матеріалів.
6. Схарактеризуйте види відбивання та пропускання світлового потоку.
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Яскраві кольори, що нас оточують, не лише тішать око, піднімають настрій, а й несуть пев-
ну інформацію про навколишній світ. Ми вже згадували про те, що більша частина інформа-
ції сприймається нами через зір завдяки різному рівню освітленості тих чи інших об’єктів та 
їх деталей. Однак інформацію в межах видимого діапазону електромагнітного випромінювання 
несе не лише інтенсивність світлового променя, а й частота (довжина хвилі) світла. Достатньо 
порівняти дві світлини — чорно-білу та кольорову — одного й того самого пейзажу, щоб у цьому 
пересвідчитися. На кольоровій ми бачимо, скажімо, як горять червоні маки на тлі зеленої трави 
поля, навіть якщо яскравість червоного та зеленого така сама, а на чорно-білій за цієї умови ми 
маків майже не помітимо. В багатьох інших випадках колір значно розширює інформацію, яку 
ми отримуємо.

Кольорове відчуття виникає внаслідок дії на око потоків електромагнітного випромінюван-
ня з діапазону довжин, у яких воно сприймається. Різноманітні кольорові відчуття викликають 
по-різному пофарбовані предмети, їх по-різному освітлені ділянки, а також джерела світла і те 
освітлення, що вони створюють. Основну частку предметів, які викликають кольорові відчуття, 
складають предмети, що не мають власного світіння, а лише відбивають чи пропускають світло, 
що випромінюється його джерелами.

Отже, колір тіла — це його властивість викликати певні зорові відчуття відповідно до спек-
трального складу світла, яке відбивається або випромінюється. Однак, як свого часу писав  
І. Ньютон, “промені світла не є кольоровими”. В них немає нічого, крім певної здатності й схиль-
ності викликати у нас відчуття того чи іншого кольору. Таким чином, колір не є об’єктивною фі-

зичною величиною, що існує незалежно від органа зору. 
Колір виникає лише в результаті впливу на око випро-
мінювання з певними характеристиками.

І. Ньютон був першим, хто звернувся до дослідження 
цих характеристик. У 1666 р. у Кембриджі він дослідив 
розкладання білого світла тригранною призмою (рис. 
2.1), отримавши на екрані пучок різноколірних смужок, 
який він назвав спектром. Дослідник визначив основні 
кольори, і з того часу в європейській колористиці розріз-
няють сім основних кольорів: червоний, помаранчевий, 
жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Звісно, 

такий розподіл має відносний і умовний характер. Насправді око розрізняє в спектрі величезну 
кількість проміжних кольорів (відтінків), оскільки послідовність кольорів у ньому безперервна 
і кожен з них переходить у сусідній поступово. Змішавши кольори спектра, можна знову отри-
мати біле світло.

І. Ньютон також встановив, що промені кожної з ділянок спектра по-різному переломлюють-
ся призмою, тобто мають власний коефіцієнт заломлення. Він вважав, що різниця між кольо-
рами полягає в тому, що відповідні промені складаються з часток різного розміру — більші з 
червоного кінця спектра, менші — з фіолетового. Т. Юнг, який дотримувався хвильової теорії 
світла, вважав, що червоні хвилі світла найдовші, а фіолетові — найкоротші. Як уже згадувалося, 
на сьогодні ми знаємо, що світло поєднує властивості і хвиль, і корпускул (часток).

Колір предмета визначається переважно його забарвленням, тобто здатністю відбивати про-
мені певної ділянки спектра, та освітленням. Однак він залежить від них лише певною мірою. 

IІ. КОЛІР. СИСТЕМИ КОЛОРИСТИКИ

2.1. Колір. Фізичні, фізіологічні та психологічні основи

Рис. 2.1. Розкладення білого світла
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Необхідність розпізнавання об’єктів призводить до певних коректив у сприйманні кольору. Так, 
звична зелень дерев сприймається такою самою і при червонуватому освітленні її променями 
сонця, що заходить, і лише об’єктивні методи (наприклад, фотографування) дають змогу вияви-
ти фактичну зміну кольору. Сприйняття кольорів може значною мірою змінюватися, залежно 
від психофізіологічного стану спостерігача (наприклад, гострота сприйняття кольорів знижу-
ється при втомі).

Світло у нашому сприйнятті характеризується трьома атрибутами: кольоровим тоном, наси-
ченістю, світінням. Поділ ознак кольору на згадані компоненти є результатом діяльності нашої 
думки, а вона істотно залежить від навичок та навчання. Найважливіший атрибут кольору — ко-
льоровий тон — асоціюється в людській свідомості з тим, що забарвлення предмета залежить від 
його фарбування пігментом, фарбою, барвником. Насиченість характеризує ступінь виявлення 
кольору. Цей атрибут у людській свідомості пов’язаний з концентрацією пігменту чи фарби. Сірі 
відтінки звуться ахроматичними (безкольоровими), і вважається, що вони не мають насиченості 
й відрізняються один від одного лише світінням. Отже, світіння свідомість зазвичай пов’язує з 
кількістю чорного чи білого пігменту. Світіння пофарбованих об’єктів оцінюють, зіставляючи їх з 
об’єктами ахроматичними.

Насиченість і світіння предметів, що не мають власного, взаємопов’язані, оскільки посилен-
ня певного спектрального поглинання (тобто насиченості кольору) за рівних умов супроводжу-
ється зменшенням інтенсивності відбитого світла, що викликає відчуття зниження світіння.

Таким чином, колір предмета зу-
мовлений низкою факторів. Пере- 
дусім він визначається його забарв-
ленням і властивостями поверхні, 
оптичними властивостями джерела 
світла і середовища, через яке світ-
ло розповсюджується (рис. 2.2). При 
проходженні крізь зелений фільтр 
(а) біле світло значною мірою філь-
трується в інших областях спектра, і 
те світло, що пройшло, характеризу-
ється переважно променями зеленого 
діапазону. Світло, відбите від жовтого 
паперу (б), на який падає потік білого 
світла, здебільшого характеризується 
хвилями жовтого діапазону. Від білої 
поверхні (в) біле світло відбивається 
рівномірно, а чорна (г) його повністю 
поглинає.

Однак кольорове відчуття значною мірою визначається властивостями зорового аналізатора 
та особливостями психофізіологічного процесу переробки зорових вражень у мозкових центрах.

Розвиток здатності до сприймання кольору в процесі еволюції забезпечувався формуванням 
особливої системи кольорового зору. Як було зазначено, вона ґрунтується на наявності в оці трьох 
типів чутливих до кольору фоторецепторів, що розміщені в центральній ділянці сітківки (так зва-
них колбочок) з максимальною спектральною чутливістю у трьох різних спектральних ділянках: 
червоній, зеленій та синій. На рис. 2.3 зображено криві чутливості (відносної) трьох типів рецеп-
торів залежно від довжини хвилі випромінювання.

Додатково має місце також четвертий рецептор (палички), що не розрізняється переважною 
чутливістю до якоїсь однієї частини спектра. Палички розташовані периферійно сітківки і віді-
грають головну роль у створенні ахроматичних (безкольорових) зорових образів. 

Дія трьох різних за спектральним складом та інтенсивністю потоків променистої енергії на ці 
типи рецепторів сітківки є фізико-хімічна основа різного сприйняття кольору. Комбінації різно-

Рис. 2.2. Проходження та відбивання білого світла

а                                                        в

б                                                        г
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манітних за інтенсивністю подразнень фоторецепторів, 
які переробляються в периферійних провідних нерво-
вих шляхах та в мозкових зорових центрах, і дають все 
розмаїття зорових відчуттів.

Еволюційно здатність до сприйняття кольору роз-
винулась для потреб ідентифікації предметів спільно 
зі здатністю до сприйняття інших їхніх властивостей 
(розмірів, твердості, теплоти тощо) та переміщень у 
просторі. Це давало можливість виявляти й розпізна-
вати в життєво важливих ситуаціях окремі предмети 
за їх забарвленням у незвичних для спостерігача умо-
вах при різноманітних змінах освітлення та стану на-
вколишнього середовища.

Та сама еволюція виробила у людини здатність 
психічної реакції на колір як такий. В. Гете, який спе-
ціально займався проблемами психологічного впливу 

кольорів на людину, свого часу писав: “Кольори діють на душу: вони можуть викликати почуття, 
породжувати емоції, думки, що нас заспокоюють чи хвилюють, вони нас засмучують чи тішать”.

Частина дії кольорів пов’язана з асоціаціями, що виникають під впливом кольору. Помаран-
чевий колір нагадує про вогонь, блакитний — про небо або море. Відповідною до цього буде й 
психологічна дія кольору — та, яка збуджує або ж заспокоює. Нерідко його психологічний вплив 
породжується символізмом, що сягає корінням в історію, часом у глибокі віки (скажімо, черво-
ний колір — колір крові).

Весь спектр можна поділити за кольоровими відтінками на дві частини. В одну частину вхо-
дять червоні, жовтогарячі, жовті і жовто-зелені кольори, а в другу — фіолетові, сині, блакит-
ні й зелені. Кольори першої частини асоціюються з кольором розжарених тіл — вогню, тому  
їх звуть теплими кольорами. Кольори другої частини асоціюються з кольором води, льоду, мета-
лу і звуться холодними. 

Щодо безпосереднього впливу кольору на людину, то вважається, що фізіологічну реакцію на 
колір можна схарактеризувати таким чином.

Червоний — збуджуючий, зігріваючий, активний, енергійний, підвищує кров’яний тиск, при-
скорює частоту дихання.

Жовтогарячий — тонізуючий, діє у тому самому напрямі, що й червоний, але дещо слабше, 
прискорює серцевий ритм.

Жовтий — тонізуючий, фізіологічно оптимальний, найменш стомлюючий, стимулює зір. 
Зелений — фізіологічно оптимальний, знижує кров’яний тиск, заспокоює, на тривалий час 

підвищує м’язову працездатність.
Блакитний — заспокійливий, знижує м’язову напругу та кров’яний тиск, заспокоює пульс та 

сповільнює ритм дихання.
Синій — заспокійлива дія переходить у пригнічення, сприяє гальмуванню функцій фізіологіч-

них систем людини.
Фіолетовий — об’єднує ефект червоного й синього кольорів, пригнічує нервову систему.
Можна вважати, що за ступенем збуджуючого впливу на людину кольори розташовуються у 

тому порядку, що й їх розміщення у спектрі — інтенсивність зорової чутливості змінюється за-
лежно від частоти хвилі.

Важливим аспектом впливу на людину кольорів у процесі одночасного зорового сприйняття 
є емоційний вплив кольорових сполучень, що створюються.

Кольори, що вступили у взаємодію, утворюють систему — сполучення кольорів, що набува-
ють нових властивостей, які відрізняються від суми властивостей цих кольорів, взятих окремо. 
Причому цей момент має біологічне, психофізіологічне і естетичне значення. Емоційний вплив 
кольорових сполучень визначається не лише фізіологічним та психологічним впливом окре-

Рис. 2.3. Відносна спектральна 
чутливість трьох типів фоторецепторів
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мих кольорів, а й умовно-рефлекторним зв’язком, що формувався протягом життя людини, а 
також низкою асоціацій, пов’язаних з її громадським та особистим досвідом. Взаємозв’язок ана-
лізаторів і накопиченого досвіду в процесі діяльності викликає збагачені асоціації сприйняття 
кольору.

Для зорового процесу зв’язок людини з середовищем виявляється також явищем хроматич-
ного та кольорового контрастів. У першому випадку основний індукуючий колір викликає од-
ночасно та послідовно відчуття контрастного кольору. Хроматичний контраст дає можливість 
відрізняти один колір від іншого, тим самим пов’язуючи їх. Найбільш контрастними виявляють 
сполучення при взаємнодоповнювальних його відтінках.

2.2. Системи колористики

Поєднання усіх кольорових відчуттів до сполучення подразнення лише трьох чутливих еле-
ментів стало основою для створення систем, які дають можливість кількісно подати колір у ви-
гляді трьох чисел. Щоправда, не враховуються загальний психофізіологічний стан спостерігача 
та надзвичайна роль мозкових центрів зору. При конкретизованому описі кольору використову-
ють ще три його атрибути: кольоровий тон, насиченість та світіння.

Як уже згадувалося, усі кольори, що зустрічаються в природі, поділяють на ахроматичні та 
хроматичні. До ахроматичних кольорів належать білий і чорний, а також сірий колір, що є про-
міжним між білим та чорним. У спектрі ахроматичні кольори відсутні — вони безбарвні. Хро-
матичними є усі кольори, що мають той чи інший кольоровий відтінок і займають певне місце у 
спектрі. Додаючи до світла спектрального більше чи менше білого світла, ми отримуємо безліч 
кольорів одного кольорового відтінку (домінуючої довжини хвилі), що відрізняються між собою 
лише ступенем їх “розведеності” білим світлом — чистотою кольору.

Отже, незважаючи на значну міру суб’єктивності, що має місце у сприйнятті кольору, колір 
усе ж має об’єктивну основу, а отже, може бути визначеним через певні особисті параметри. Най-
простіше це робиться за допомогою трьох величин, що характеризують домінуючу довжину хви-
лі λ, чистоту кольору p і його яскравість L. Під чистотою кольору розуміється відношення між 
яскравістю цієї спектральної складової світла та його загальною яскравістю. 

Згадане стосується джерел світла. Якщо йдеться про ті об’єкти, що не світяться власним світ-
лом, то яскравість замінюється коефіцієнтом відбивання ρ. Різні коефіцієнти відбивання для 
різних ділянок спектра призводять до певного забарвлення тієї поверхні, що відбиває.

Однак спектральні кольори не вичерпують усіх тих кольорів, які ми спостерігаємо в приро-
ді. Деякі кольори є результатом змішування у різних пропорціях чистих кольорів. Це, скажімо, 
стосується таких кольорів, як малиновий, вишневий, бузковий тощо, які загалом звуться пур-
пуровими. Повний набір кольорів, що зустрічаються у природі, можна отримати змішуванням 
спектральних кольорів між собою, а також з ахроматичним світлом.

Змішування двох чи більшої кількості кольорів утворюють новий колір. Встановлено, що де-
які пари змішаних хроматичних 
кольорів у певній пропорції утво-
рюють ахроматичний колір. Такі 
кольори звуться додатковими. Іс-
нує безліч пар додаткових кольо-
рів, у тому числі й спектральних. 
Деякі з них наведено в таблиці.

Величезна різноманітність ко-
льорів і відтінків, що сприйма-
ються зором, викликала прагнен-
ня звести їх у певну систему, яка  
б давала можливість точно ви-

  Пари додаткових кольорів

Перший з додаткових 
кольорів

Другий з додаткових 
кольорів

Червоний Блакитний

Помаранчевий Блакитний

Жовтий Синій або блакитний

Жовто-зелений Пурпуровий

Зелений Пурпуровий

Блакитний Червоний або пурпуровий

Синій Жовтий

Фіолетовий Жовто-зелений
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значити не лише основні кольори, а й їх найтонші нюанси. Це призвело до створення пев- 
них видів колориметрії — систем, що дають змогу визначити будь-який колір певною комбіна-
цією чисел.

На основі трикомпонентної теорії зору опрацьовано найпростішу колориметричну систе-
му на основі трьох кольорів, змішування яких може дати будь-який колір. Графічно вона пред-
ставлена у вигляді так званого кольорового трикутника (рис. 2.4). Основні кольори — червоний 

R (red), зелений G (green) і синій B (blau) в ньому роз-
міщуються на вершинах. Додаткові кольори (жовтий, 
блакитний та маджента) лежать у середині сторін три-
кутника. Інші спектральні кольори розташовані вздовж 
лівої і правої сторін. Вздовж основи трикутника лежать 
ті кольори, що отримуються змішуванням червоного та 
синього кольорів (рожевий, гвоздичний, маджента, пур-
пуровий). 

Ідея такого трикутника (його також звуть трикут-
ником Максвелла) також була запропонована Нью-
тоном. Однак і Максвелл, і Ньютон, а пізніше й інші 
дослідники як базові обирали різні кольори. Для єди-
ної системи кольорових вимірів вони повинні бути 
стандартизованими. При цьому слід мати на увазі, що 
ці основні кольори повинні бути лінійно незалежними 

один від одного, тобто жоден з основних кольорів не може бути отриманий шляхом змішуван-
ня двох інших (інакше в основі системи буде уже не три, а лише два кольори).

Зрештою, за основу трикутника було обрано три монохроматичні випромінювання з довжи-
нами хвиль λR = 70° нм; λG = 546,1 нм; λB = 435,8 нм. Два крайні близькі до границь видимого 
спектра, а третій — до його середини. Оскільки світлові хвилі різної довжини по-різному впли-
вають на зоровий апарат людини, то для того щоб у сумі ці три монохроматичні випромінювання 
давали біле світло, вони повинні істотно відрізнятися за інтенсивністю. 

Рівноенергетичне біле світло можна отримати лише у тому разі, якщо відношення яскра-
востей LR : LG : LB = 1 : 4,5907 : 0,0601. Кольори саме такої відносної інтенсивності й розміщені 
в кутах кольорового трикутника. Тоді будь-який колір може бути представлений як сума цих 
трьох кольорів з коефіцієнтами, що визначають їхню інтенсивність стосовно базових.

Точка в центрі трикутника, рівновіддалена від основних кольорів, зображує білий колір.  
Кожен колір, що отримується змішуванням двох кольорів, зображується точкою, що віддале-
на від них на відстань, пропорційну їх частці у суміші. Таким чином, насичені кольори лежать 
вздовж сторін, а всередині трикутника — більш бляклі, розбавлені білим кольором (чим ближче 
до центра, тим дужче). Це так звана RGB колориметрична система, прийнята Міжнародною ко-
місією з освітлення у 1931 році.

Як виявилося пізніше, все ж неможливо обрати три реальні монохроматичні випромінюван-
ня, змішування яких дало б можливість отримати будь-який з існуючих кольорів. Змішування 
зазвичай знижує чистоту кольору. Як наслідок, значна частка реальних кольорів виявилася за 
межами системи, що значно ускладнює колориметричні розрахунки. Тому дійшли висновку про 
необхідність добору інших вихідних кольорів, які були б “чистіші” за реальні. Тобто як вихід-
ні було взято реально не існуючі, умовні кольори. Це, звісно, ускладнило ситуацію, проте дало 
можливість у розрахунках охопити всю сферу реальних кольорів.

Систем, що базувались би на трьох умовних точках, можна запропонувати безліч. Однак ба-
жано було забезпечити той самий, покладений в основу системи RGB, принцип, згідно з яким змі-
шування трьох кольорів дає ахроматичне світло, рівноенергетичний білий колір. Це забезпечує 
також можливість відносно простого перерахунку між системами. 

Отже, вихідні кольори представленої системи були обрані таким чином, щоб їх сума дорів-
нювала сумі основних кольорів попередньої, тобто X + Y + Z = R + G + B. Відповідні математич-

Рис. 2.4. Кольоровий трикутник
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ні перетворення приводять до наступних співвідношень  
між основними величинами нової системи (XYZ) і сис-
теми RGB:

X = 2,3646R – 0,5152G + 0,0052B;
Y = – 0,8965R + 1,4264G – 0,0144B;
Z = – 0,4681R + 0,0888G + 1,0092B.
Графічно ця система зображується у вигляді діагра-

ми, яка виконана з використанням прямокутної системи 
координат (рис. 2.5). Кожен колір так само представля-
ється сумою трьох кольорів, які взято в цих координатах 
(по відношенню до вказаних точок  X, Y, Z).

Щодо яскравості кольору в цій системі, то його най-
яскравіші коефіцієнти перебувають у співвідношенні  
LX : LY : LZ = 0 : 1 : 0, тобто вся яскравість будь-якого ко-
льору характеризується його координатою y.

Сума кольорів у цій системі також отримується шляхом їх додавання.

2.3. Управління кольором

Більшість предметів реального світу так чи інакше є забарвленими. Тому колір ми дуже часто 
пов’язуємо з предметом, для якого він є характерним. Відповідно найменування багатьох кольорів 
походять від назви об’єктів з надто вираженим забарвленням (малиновий, рожевий, смарагдовий, 
бурштиновий). Різноманітність забарвлення предметів світу, в якому вона існує, виробила у люди-
ни здатність детального розрізнення кольорів.

Людське око здатне сприймати величезну кількість кольорів і їх відтінків. Тренований спо-
стерігач розрізняє: за кольоровим тоном — близько 150 кольорів, за насиченістю — біля 25, за 
світінням — від 64 (при високій освітленості) до 20 (при зниженій). 

Вище ми розглядали, яким чином можна визначити кожен колір в заданих координатах.  
Проте завжди існувало прагнення штучно відтворити (з різними цілями) кольорове розмаїття 
природи, а то й створити щось таке, чого в природі не існує. З цією метою для управління кольо-
ром використовувались різні засоби і методи.

У далекому кам’яному віці у деяких випадках наскельні зображення робили пофарбовани-
ми. Приблизно в ті часи люди з різною метою розфарбовували власне тіло. Фарбувалися також 
предмети побуту тощо. Як барвники використовувались мінеральні речовини та речовини біо-
логічного походження. Оскільки виявилося, що колір посилює емоційне враження від об’єкта, 
то з часом він все частіше й більш широко використовувався з цією метою в зображенні, що 
врешті призвело до формування особливого виду мистецтва — живопису. Колір у живописі ви-
користовується не лише для передавання природних кольорів його об’єктів, а й як самостійний 
і дуже важливий засіб виявлення (кольорова гама, колорит тощо).

Відповідно розширювались і вимоги до технічних засобів відтворення кольору. Мінеральні 
барвники або знаходили у готовому вигляді, або ж за допомогою певних технологічних процесів 
отримувалися з природних матеріалів. Одна з найдавніших природних фарб — вохра, що склада-
ється з гідроокислів заліза з домішкою алюмосилікатів. Залежно від складу її колір може коли-
ватися від світло-жовтого до червоного. Як червона фарба використовувались кіновар (сульфіт 
ртуті), сурик — тетраоксид трисвинцю, як зелена — смарагдова зелень (окисел хрому), синя — 
алюмінат кобальту, біла — цинкові білила (оксид цинку).

Достатньо барвників давав людині рослинний і тваринний світ. Синю фарбу отримували із 
соку рослин індиго, що перебродив. Досить дорогу у давнину фарбу — пурпурову — добували з 
деяких видів молюсків. Ще один вид червоної фарби добували з комахи кошениль (так була на-
звана й фарба). Коричневу фарбу — сепія — доставляла каракатиця (sepia).

Рис. 2.5. Графік кольорів у Міжнародній 
колориметричній системі XYZ
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Природні органічні барвники були дуже дорогими, та вони й не забезпечували бажаного на-
бору кольорів. Виробництво синтетичних барвників розпочалося лише в XIX ст., основою яких 
став анілін, отриманий з нітробензолу, на  основі якого, наприклад, було отримано індиго, а та-
кож цілий спектр різноманітних фарб. Нині промисловість випускає величезну кількість різних 
фарб найрізноманітнішого призначення.

Однак усі ці фарби мали уже певний колір і відтінок, зумовлений їх природою. Вчені ж нама-
галися вирішити принципову проблему створення кольору із заданими характеристиками.

Ще Максвелл запропонував, ґрунтуючись на трикомпонентній теорії кольорового зору, отри-
мувати той чи інший колір розподілом на синій, зелений і червоний діапазони видимого спектра і 
аддитивним синтезом (додаванням) вказаних променів (що звуться основними або первинними) 
при проектуванні їх на екран. Так, наприклад, світловий потік з перевагою синіх і зелених променів 
утворює на екрані блакитний колір, синіх і червоних — пурпуровий, зелених і червоних — жовтий. 
Сині, зелені та червоні промені рівної інтенсивності при змішуванні дають білий колір.

Інший спосіб отримання будь-якого кольору на тій самій трикомпонентній основі — суб-
страктний. Субстрактний спосіб синтезу кольору передбачає вже не додавання (як при адди-
тивному), а віднімання (субстракцію) від білого світла основних кольорів. Це досягається, ска-
жімо, при змішуванні на білій або прозорій основі різних кількостей барвників, кольори яких є 
додатковими до основного — відповідно жовтого, пурпурового та блакитного.

Так, змішуванням пурпурового і блакитного барвників отримують синій колір (пурпуро- 
вий від білого віднімає зелений колір, а блакитний — червоний), жовтого і пурпурового барв-
ників — червоний колір, блакитного і жовтого — зелений. Змішуванням у рівній кількості усіх 
трьох барвників отримують чорний колір. Якщо при субстрактному способі отримання кольору 
змішуються барвники, то при адитивному використовуються світлофільтри — пристрої, що змі-
нюють спектральний склад і енергію світла, яке на них падає. Тут нас цікавлять так звані селек-
тивні світлофільтри, призначені для вирізання (поглинання) або виокремлення деяких ділянок 
спектра. Основною характеристикою світлофільтра є його коефіцієнт пропускання — оптична 
густина світлового потоку залежно від частоти (довжини хвилі). 

ґрунтуючись на трикомпонентній теорії для отримування будь-якого кольору, потрібно вико-
ристовувати три світлофільтри, кожен з яких повністю виділяв би один з трьох основних кольо-
рів (або повністю вирізав би  інші). Такі світлофільтри можна було б назвати ідеальними. Однак 
ідеальних фільтрів не існує. Пропускання будь-якого реального фільтра може бути зображено 
не ступеневою (з повним пропусканням однієї частини спектра і повним поглинанням інших), а 
кривою лінією, яка лише певною мірою може наближатися до неї (ступеневої).

Ідеальний барвник також повинен був би повністю поглинати дві ділянки спектра, а одну повніс-
тю відбивати. Проте реальні барвники також далекі від ідеалу, але це має менше значення, оскільки 
при застосуванні барвників і фарб (аж до фарб для живопису) їхні переваги визначаються зовсім 
іншими критеріями, і вимагати від них наближення до ідеальних позбавлено сенсу. Це має певне 
значення тільки під час застосуванні технічних засобів передачі кольору (наприклад, у кольоровій 

фотографії чи поліграфії). Принцип дії фільтрів може базу-
ватися на будь-якому оптичному явищі, яке має спектраль-
ну вибірковість на поглинанні світла (абсорбційні світло-
фільтри), його відбитті, інтерференції, дисперсії тощо. 

Найрозповсюдженішими є скляні абсорбційні фільтри, 
що відзначаються сталістю спектральних характеристик, 
високою оптичною однорідністю та стійкістю до впли-
вів світла і температури. Вони виготовляються з пофар-
бованого скла різної товщини. Промисловість випускає 
значну кількість кольорових скелець для світлофільтрів. 
Приклади спектральних кривих пропускання скляних 
світлофільтрів зображено на рис. 2.6 (перша літера в по-
значені світлофільтра — колір). Добираючи відповідне 

Рис. 2.6. Типові спектральні 
криві пропускання світлофільтрів
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скло з різною товщиною, комбінуючи їх два або навіть три, 
можна отримати світлофільтри з різноманітними спектраль-
ними властивостями, що дає змогу забезпечити світловий 
потік з потрібними спектральними характеристиками.

Певний колір світла отримується також відбиванням  
білого світла від відповідним чином забарвленої поверхні. 
Як приклад, на рис. 2.7 наведено спектральні криві для кое-
фіцієнта відбивання різних об’єктів, а саме: 1 — сніг, що що-
йно випав; 2 — жовтий папір; 3 — зелена тканина.

Ще один спосіб управління кольором — використання 
джерел світла з потрібними спектральними характеристи-
ками. Так, наприклад, максимум випромінювання натріє-
вих ламп припадає на жовту ділянку спектра. Існують й інші 
джерела світла, випромінювання яких зміщено в ту чи іншу частину спектра.

Усі ці засоби так чи інакше можуть бути використані для отримання бажаного художнього і 
декоративного ефекту.

Питання для перевірки

1. Розкажіть про спектр сонячного світла.
2. Покажіть роль трьох типів рецепторів у сприйманні кольорів.
3. Як відбувається змішування кольорів? Що таке додаткові кольори?
4. Наведіть основні принципи систем колористики. Що таке кольоровий трикутник?
5. Проаналізуйте переваги та недоліки системи RBG. 
6. Наведіть основні принципи системи XYZ.
7. Порівняйте адитивний та субстрактний способи отримання кольорів.

Рис. 2.7. Коефіцієнт 
відбивання різних об’єктів
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У цьому розділі розглянемо сучасні джерела світла, завдяки яким ми отримуємо оптичне ви-
промінювання. Насамперед зазначимо, що на сьогодні це винятково електричні пристрої. Згід-
но з визначенням, яке дає Державний стандарт України “Лампи електричні” (ДСТУ 3623-97), 
джерело оптичного випромінювання — це перетворювач електричної енергії в енергію електро-
магнітного випромінювання оптичного діапазону хвиль (від 10 до 106 нм). Щодо джерела світ-
лового випромінювання (джерела світла), то такий самий стандарт визначає його як перетворю-
вач електричної енергії в електромагнітне випромінювання видимого діапазону хвиль (від 380 
до 760 нм). Усі подальші визначення стосовно різноманітних типів електричних джерел випро-
мінювання наводитимемо за цим стандартом.

Як ми уже згадували, існує два найбільш поширених принципово різних способи утворення 
електричного світла — за рахунок розжарювання певного тіла й за рахунок явища люмінесцен-
ції. Відповідно до цього вирізняються теплове електричне джерело випромінювання (світла) і 
люмінесцентне електричне джерело випромінювання (світла). Теплове джерело світла — це таке 
джерело випромінювання, дія якого ґрунтується на тепловому випромінюванні внаслідок на-
грівання тіла електричним струмом. У люмінесцентному джерелі світла збуджені електричним 
полем промені спричиняють атомні перетворення випромінюваного середовища незалежно від 
його теплового стану.

Конструктивно усі електричні джерела світла оформлюються у вигляді електричних ламп. 
Електрична лампа є джерелом випромінювання, випромінювач якого ізольований від зовніш-
нього середовища оптично прозорою оболонкою (колбою). Відповідно освітлювальна лампа — 
це електрична лампа, яка генерує променеву енергію переважно у видимому діапазоні хвиль і 
призначена для освітлення.

Електричні лампи можуть мати найрізноманітніше призначення і конструкцію — залежно 
від тієї функції, для виконання якої вони призначені, у тому числі й унікальні, призначені для 
будь-яких вузькоспеціальних цілей. Ми здебільшого розглядатимемо лише так звані лампи за-
гального призначення, тобто такі освітлювальні лампи, які виготовляють серійно і на стандартну 
напругу електроживлення.

Лампи, що побудовані за принципом теплового випромінювання, можна поділити на два ве-
ликих класи. Один з них — це лампи розжарювання, випромінювання в яких відбувається через 
розжарювання твердого світного тіла за умов проходження через нього електричного струму. 
Другий — це розрядні лампи, випромінювання яких зумовлене електричним розрядом у газі, па-
рах металу чи суміші газів з парами металу.

Своєю чергою розрядні лампи можуть бути двох типів. Один з них — це газорозрядні лампи, 
електричний розряд яких відбувається у газі (найчастіше це різні види інертних газів). Другий 
тип — це паросвітні лампи, світіння яких зумовлене електричним розрядом у парах металів.

Таким чином, існує значна кількість різноманітних джерел світла, які випускаються промис-
ловістю (класифікація ламп та специфікація світильників наведені в додатках). 

Для створення систем освітлення передусім необхідно орієнтуватись на їх порівняльні харак-
теристики, що для деяких ламп представлено в табл. 3.1.

Детальніша характеристика різних типів джерел світла наведена в цьому навчальному по-
сібнику.

IІІ. ДЖЕРЕЛА СВІТЛА. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

3.1. Загальна характеристика джерел світла
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                        Таблиця 3.1

Типові величини джерел світла

Вид лампи Потужність, Вт Світловий потік, лм Світлова віддача, лм/Вт

Лампа розжарювання 100 1360 13,6

Люмінесцентна лампа 58 5400 93

Натрієва лампа високого тиску 100 10000 100

Натрієва лампа низького тиску 180 33000 183

Ртутна лампа високого тиску 1000 58000 58

Металогалогенна лампа 2000 190000 95

3.2. Лампи розжарювання

Лампа розжарювання — це така лампа, у якій світіння 
відбувається за рахунок підігріву до високої температури 
тіла розжарювання. Сучасна електрична лампа розжарю-
вання — теплове джерело світла, у якому випромінювання 
створюється спіраллю з вольфрамової дротини, розжаре-
ної до температури близько 3000 К електричним струмом, 
що проходить через неї. 

Спектр випромінювання розжарених тіл істотно за-
лежить від їхньої температури. Для ілюстрації на рис. 3.1 
зображено спектр випромінювання чорного тіла (тобто ті-
ла, що поглинає усі падаючі на нього промені) для різних 
температур. Отже, чим більша температура розжарювання, 
тим коротші випромінювані хвилі. 

Для більш повного зв’язку світла, що 
випромінюється, з температурою чорно-
го тіла наведемо дані в табл. 3.2.

На область видимого випромінюван-
ня (ВВ) припадає лише незначна части- 
на випромінюваної енергії, тому світло-
вий коефіцієнт корисної дії теплових ви-
промінювачів дуже низький і великою  
мірою залежить від температури. Світло-
вий ККД (коефіцієнт корисної дії) випро-
мінювання визначає відношення площі, 
обмеженої кривою спектральної густини 
випромінювання і віссю довжини хвиль 
λ. Його залежність від температури пред-
ставлено на рис. 3.2. Видно, що макси-
мальний ККД має місце при температурі випромінювача 
6500 К і становить 14,5 %. У табл. 3.3 наведено дані ККД 
різних теплових джерел світла з різною температурою ви-
промінюваного тіла. Для вольфраму він відносно значний, 
що й зумовило його використання як тіла розжарювання в 
електричних лампах.

Лампи розжарювання бувають вакуумними (тип В) і 
газонаповненими (типи Г, Б, БК). Лампи типів Г (моно- 
спіральні) і Б (біспіральні) наповнюються аргоном з до- 

Таблиця 3.2

           Зв’язок світла з температурою чорного тіла

Температура, °С Світло, що випромінюється

525 Темно-темно-червоне

700 Темно-червоне

800 Темно-вишневе

900 Вишневе

1000 Світло-вишневе

1100 Темно-помаранчеве

1200 Світло-помаранчеве

1300 Біле

Рис. 3.1. Спектри випромінюван-
ня чорного тіла при різних  

температурах

Рис. 3.2. Залежність світлового 
ККД від температури
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даванням — 12–16 % азоту, лампи БК мають 
криптонове наповнення. Діапазон потуж-
ностей ламп — 15–1500 Вт, напруга — 127 
і 220 В, світловіддача — 7–19 лм/Вт, номі-
нальний строк служби — 1000 годин.

Варто зазначити, що лампи розжарю-
вання дуже чутливі до коливань параметрів 
напруги живлення. Зміни основних пара-
метрів від номінального значення при зміні 
напруги живлення на ± 1 % (у межах 20 % 
від номінальної напруги) приблизно ста-
новлять за потужністю — ± 1,5 %, за світло-
вим потоком — ± 3,5 %, за світловіддачею — 
± 1,8 %, за строком служби — на 13 % менше 
(при збільшенні напруги, відповідно більше 
при зменшенні).

Лампи розжарювання мають суцільний 
безперервний спектр випромінювання. Че-
рез відносно невисоку температуру тіла 
розжарювання у видимому випроміню-
ванні цих ламп переважають помаранчево-
червоні промені спектра, що знижує якість 
передачі кольору. 

Лампи розжарювання можуть мати най-
різноманітнішу конструкцію залежно від 
конкретного призначення. Найпростішу 

схему такої лампи наведено на рис. 3.3. Лампа має скляну колбу 1, в якій розміщене тіло роз- 
жарювання 2, що закріплене на тримачі 3. Останній кріпиться до штенгеля 4. Кінці спіралі 
з’єднані з виводами 5, середня частина яких для створення вакуумщільного з’єднання зі скля-
ною лопаткою 6 виготовлено із молібдену. Після вакуумування лампи штенгель заварюється  
з утворенням носика 8. Для кріплення в патроні лампа обладнується цоколем 9, що прикріп-
люється до балона спеціальною мастикою 7. 

Тіло розжарювання може мати найрізноманітнішу форму. Основні з цих форм — моно- та 
біспіралі.

Лампи розжарювання досить поширені за рахунок простоти конструкції і дешевизни, відсут-
ності додаткових пристроїв для вмикання в мережу живлення, але вони малоекономні. 

Класифікація ламп розжарювання здійснюється або за призначенням, або за особливостями 
конструкції. За першою ознакою розрізняють лампи загального призначення, лампи місцевого 
освітлення, транспортні лампи, лампи для сигналізації та індикації, лампи для оптичних систем 
і приладів, технологічного призначення і спеціальних оптичних систем. Щодо конструктивних 
особливостей, то тут передусім беруться до уваги розмір і форма колб, від яких значною мірою 
залежать і конструктивні особливості інших елементів ламп. За цією ознакою виокремлюють 
крупні, середні, малогабаритні та мініатюрні лампи. Окремо виділяють лампи-фари та лампи-
світильники, а також галогенні лампи.

Як приклад, на рис. 3.4 представлено деякі види ламп розжарювання: а — кінопроекційна 
(напруга — 40 В, потужність — 750 Вт);   б — руднична (напруга — 4 В, потужність — 3,75 Вт); 
в — двохниткова автомобільна галогенна (напруга — 12 В, потужність — 55 Вт).

Лампи розжарювання класифікують і за напругою живлення, потужністю, робочим середо-
вищем всередині лампи (вакуумні, газонаповнені, галогенні), за характером світлорозподілу, ре-

жимом роботи тощо (рис. 3.5).
При експлуатації ламп розжарю-

вання слід мати на увазі високу тем-
пературу в деяких місцях на поверхні 
колби та  цоколя.

Рис. 3.3. 
Схема 

електричної лампи  
розжарювання

                                                                         Таблиця 3.3
Світловий ККД теплових випромінювачів                                                                                

Випромінювач
Температура, 

К
Світловий 
ККД, %

Полум’я гасової лампи 1850 0,04

Вугільна нитка лампи 2135 0,52

Вольфрам при плавленні 3665 8,1

Сонце в зеніті 6000 13,8

Чорний випромінювач 4500 14,5

Рис. 3.4. Деякі види ламп 
розжарювання

Рис. 3.5. Лінійна двоцокольна галогенна лампа 
розжарювання

а               б               в
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3.2.1. Галогенні лампи

Одним із типів ламп розжарювання є галогенні лампи, що широко застосовуються в різно-
манітних ділянках освітлення. Галогенна лампа — заповнена газом лампа розжарювання, в якій є 
вольфрамова нитка (спіраль) і невелика кількість галогенідів. 

Незважаючи на вакуум у колбі звичайної лампи розжарювання, нагріте до високої темпера-
тури тіло розжарювання швидко окислюється, випаровується і перегорає. Частки осідають на 
колбі, зменшуючи її прозорість. Частково питання вирішувалося за рахунок заповнення колби 
інертним газом (аргон, неон, криптон). 

Ефективнішим виявилося використання так званого галогенного циклу. Додаючи галоген 
(йод, бром чи їх з’єднання), можна забезпечити регенерацію, що попереджує почорніння кол-
би і гарантує постійний світловий потік. Частки вольфраму  
при температурі 1400 °С ще до того, як дістануться стінки  
колби, з’єднуються з частками галогену. Завдяки термічній 
циркуляції ця галогеново-вольфрамова суміш наближається 
до розжареної спіралі і під дією більш високої температури 
розкладається. Частки вольфраму знову осідають на спіралі, 
постійно її оновлюючи, а частки галогену повертаються у про-
цес циркуляції. 

Будову галогенної лампи розжарювання представлено на  
рис. 3.6. Колба лампи — довга вузька кварцова трубка, тіло  
розжарювання — прямолінійна вольфрамова спіраль, закріп-
лена на вольфрамових тримачах по осі колби. З обох кін-
ців трубки розташовані вольфрамові виводи з вплавленою в  
кварц молібденовою фольгою. Місце відпаю штенгеля розмі-
щене на боковій стінці колби. Діаметр трубки колби і розташування тіла розжарювання в ній 
вибираються так, щоб при горінні лампи температура стінки дорівнювала 500–600 °С (не менш 
ніж 250 і не більше ніж 1200 °С).

Галогенні лампи розжарювання застосовуються для загального освітлення і прожекторів,  
ІЧ-опромінювання, кінофотознімального і телевізійного освітлення, автомобільних фар, аеро-
дромних вогнів, оптичних приладів та ін. Відповідно існує значна кількість типів галогенних 
ламп, що відрізняються розміром, напругою живлення, потужністю, конструкцією тощо. Напри-
клад, на рис. 3.6 зображено дзеркальну галогенну лампу розжарювання напругою 12 В.

3.3. Газорозрядні лампи

Особливу групу джерел світла складають газорозрядні лампи. Як уже згадувалося, газороз-
рядна лампа — це лампа, у якій світіння створюється безпосередньо чи опосередковано від елек-
тричного розряду в газі, парах металів чи в суміші газу і пари. В них електрична енергія перетво-
рюється на оптичне випромінювання при проходженні електричного струму через гази та інші 
речовини (наприклад, ртуть), що перебувають в пароподібному стані. 

Першим подібним джерелом світла був дуговий розряд у повітрі (“дуга Петрова”), потім  
“свічка Яблочкова”. Практичного використання для освітлення ці процеси набувають  
після опрацювання так званих газосвітних трубок. Їх було винайдено в 1850–1910 рр. Газові  
джерела світла мають герметичну оболонку з електродами, повністю або частково прозору,  
що містить газ, а іноді деяку кількість металу чи інших речовин (наприклад, галоїдної солі)  
з досить високою пружністю пари. Між електродами відбувається електричний розряд, що зу-
мовлює світіння. Існують лампи, у яких випромінювання створюється збудженими атомами, мо-
лекулами, іонами, що рекомбінують, і електронами. 

Рис. 3.6. Дзеркальна галогенна 
лампа розжарювання  

напругою 12 В 
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У світловій рекламі як джерело світла дуже час-
то використовують так звані газосвітні лампи. Най-
простіша газосвітна лампа (рис. 3.7) має пряму чи 
складної конфігурації скляну трубку — 1 (прозору 
чи покриту зсередини шаром люмінофору), до обох 
кінців якої припаяні електродні вузли. Останні скла-
даються з платинових виводів (петель) — 2, з при-
вареними до них циліндрами — 3  з низьковуглецевої 
сталі — електродами (катодами). Відкритим кінцем 
електроди звернені до точки розряду. Для зменшен-
ня розпилення матеріалу електродів їхні краї захи- 
щено стеатитовими втулками — 4. Важливим елемен-
том лампи під час її виготовлення є штенгель — 5 — 

тонка скляна трубка, через яку з лампи викачується повітря і яка потім заварюється. Залеж- 
но від потрібного кольору світіння в лампу вводиться газ неон, аргон або аргон із ртуттю.  
Підбираючи склад газу і тип люмінофору, можна отримати широкий діапазон світіння такої лам-
пи — від червоного до синього.

За високої напруги до електродів лампа миттєво загорається. При цьому її електричний опір 
дещо знижується, а для попередження її виходу з ладу послідовно в електричний ланцюг приєд-
нується дросель або ж використовується трансформатор особливої конструкції. Робоча напруга 
трансформатора — 10 кВ. У ланцюг послідовно приєднується кілька ламп.

Коефіцієнт корисної дії теплових джерел світла дуже низький — 3–5 %. Використання в га-
зорозрядних лампах явища люмінесценції дало змогу підвищити його до 25 %. Використання 
в газосвітних трубках люмінофорів, що починається з 1930-х років, дало початок застосування 
люмінесцентних ламп (у нашій країні вони були розроблені в 1938 р.).

3.3.1. Люмінесцентні лампи

Люмінесцентна лампа — це газорозрядна лампа, в якій світіння утворюється за рахунок 
збудження шару люмінофору за допомогою ультрафіолетового випромінювання, що виникає 
під час розряду (наприклад, у парах ртуті). Найчастіше так називаються ртутні лампи низького 
тиску.

Внаслідок більшої поверхні випромінювання світло, що утворюється люмінесцентними лам-
пами, не таке яскраве, як у ламп розжарювання. Завдяки цій властивості, а також енергетичній 
ефективності ці лампи добре пасують до освітлення великих приміщень, таких як офіси, комер-
ційні, промислові та громадські будівлі. Однак через велику довжину і громіздкість світильни-
ків, у яких вони встановлюються, стандартні люмінесцентні лампи практично не використову-
ються для освітлення житлових приміщень, місцевого освітлення, а також для архітектурного 
освітлення громадських споруд у тих випадках, коли з естетичних міркувань потрібна велика 
кількість дискретних світлових точок малої світлової потужності.

Люмінесцентні лампи випускаються у вигляді довгих скляних трубок, стінки яких зсередини 
вкриті особливою речовиною — люмінофором, а з двох кінців вварені електроди. У процесі ва-
куумного оброблення лампи в неї вводиться ртуть та інертний газ. Під дією електричного поля, 
що прикладене до електродів, у лампі виникає ртутний розряд низького тиску з переважним 
випромінюванням в ультрафіолетовій частині спектра. Таке випромінювання, діючи на люмі-
нофор, змушує його світитись. За визначенням Стокса, при збудженні люмінофорів їх спектри 
зміщуються в бік довших (порівняно із збуджуючим випромінюванням) хвиль. Це дало підстави 
С. І. Вавилову, під керівництвом якого групою московських вчених та інженерів у 1940 р. були 
створені перші вітчизняні люмінесцентні лампи, образно назвати люмінофори “трансформато-
рами світла”.

Отже, в люмінесцентних лампах видиме світлове випромінювання створюється люмінофо-
рами, які збуджуються випромінюванням газового розряду. Світлова віддача люмінесцентних 
ламп досягає 80 лм/Вт. Підбираючи певний вид люмінофору, можна створити люмінесцентну 

Рис. 3.7. Газосвітна трубка
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лампу, що генерує світловий потік будь-якого кольору — червоного, зеленого, синього тощо. Такі 
лампи застосовують з метою декорування, ілюмінацій. Конструкція лінійної люмінесцентної 
лампи представлена на рис. 3.8.

Люмінесцентна лампа низького тиску має вигляд 
скляної трубки — 1, внутрішню поверхню якої вкрито 
тонким шаром люмінофору — 2. У скляних ніжках — 
4 всередині трубки припаяно електроди — 3, приєд-
нані до контактних штирів — 6 цоколя — 5. З трубки 
викачано повітря, а в неї введено невелику кількість 
чистого аргону і дозовану крапельку ртуті. Електро-
ди виготовлено з вольфрамової спіралі, вкритої шаром оксидів лужноземельних металів. При 
вмиканні лампи ртуть випаровується, і розряд в її парах створює інтенсивне ультрафіолетове 
випромінювання, під дією якого світиться люмінофор.

Для запалювання газосвітніх ламп підігрів електрода непотрібен, це лампа з “холодним” за-
палюванням. Люмінесцентні лампи для початку світіння потребують попереднього підігріву 
електродів. Щоб при подачі електричної напруги до електродів між ними виник розряд, необ-
хідна наявність вільних електронів, для отримання яких використовують підігрівні оксидовані 
електроди (катоди). Оксидна суспензія для них складається із суміші карбонатів лужноземель-
них металів. При їх підігріві спіраллю, якою проходить електричний струм, оксидні катоди здій-
снюють електронну емісію. Коли виникає розряд, підігрів стає непотрібним, оскільки оксидний 
катод далі розігрівається бомбардуванням його позитивними іонами. 

Для запуску і роботи люмінесцентної лампи використовують так звану стартерну схему 
вмикання (рис. 3.9). До лампи — 1 підводиться напруга від затискачів — 2 з мережі через дро- 
сель — 3. Струм проходить через катоди лампи — 4, 5, оскільки 
коло замкнене через контакти стартера — 6. Після нагрівання ка-
тодів контакти стартера розмикаються і лампа запалюється. На-
далі дросель обмежує силу струму через лампу.

Серед люмінесцентних ламп виділяють лампи дугового роз-
ряду з гарячими катодами, лампи тліючого розряду з холодними 
катодами і лампи вихрового розряду без електродів. Найрозпо-
всюдженішими в освітлювальній техніці є економні та прості в 
експлуатації лампи дугового розряду, що запалюються від стан-
дартної напруги в мережі і мають попередній розігрів катодів.

Освітлювальні люмінесцентні лампи загального призначення — найбільш масові лампи по-
тужністю від 4 до 80 Вт, розмірами по довжині від 150 до 1500 мм і діаметром від 16 до 40 мм. 
Світловий потік — 140–5400 лм.

Останнім часом все більше розповсюджуються компактні люмінесцентні лампи (рис. 3.10), 
які завдяки меншим габаритам та відповідній формі як більш економні використовуються на 
заміну ламп розжарювання у загальному освітленні. Їх потужність при напрузі 220 В становить 
від 9 до 25 Вт при довжині трубки 150–180 мм з діа-
метром 85 мм. Їх світловий потік — 425–1200 лм.

Перед іншими типами ламп люмінесцентні лам-
пи мають певні переваги, до яких належать висока 
світлова віддача (до 85 лм/Вт), невелика вартість, 
сприятливий спектр випромінювання, низька яскра-
вість та температура поверхні лампи, досить значний 
ресурс роботи (15–18 тис. год). Водночас через малу 
потужність люмінесцентні лампи мало придатні для 
зовнішнього освітлення і освітлення високих примі-
щень. Вони характеризуються чималими розмірами, 
складністю у перерозподілі та концентрації їх світло-
вого потоку у просторі, а також є ненадійними у ро-
боті при низьких температурах навколишнього серед-
овища.

Рис. 3.8. Деякі види
ламп розжарювання

Рис. 3.9. Схема з дроселем 
і стартером

Рис. 3.10. Компактна 
люмінесцентна лампа
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3.3.2. Ртутні лампи

Одним із найпоширеніших типів газорозрядних ламп є ртутні лампи, тобто такі, в яких сві-
тіння викликається електричним розрядом у парах ртуті. Розрізняють ртутні лампи високого і 
низького тиску. Ртутна лампа високого тиску містить пари ртуті, парціальний тиск яких під час 
роботи сягає 105 Па. Ртутна лампа низького тиску містить пари ртуті з тиском під час роботи не 
вищим за 104 Па.

На рис. 3.11 зображено ртутну лампу типу ДРЛ (дугова ртутна люмінесцентна) потуж-
ністю 400 Вт, до складу якої входять зовнішня скляна колба — 1, вкрита зсередини шаром 

порошковидного люмінофору — 2, розрядна трубка з 
прозорого кварцового скла — 3, в якій розміщені ро-
бочі — 4 і запалюючі — 5 електроди. Отже, лампи та-
кого типу мають ртутну горілку у вигляді трубки з 
прозорого кварцового скла, що змонтована в колбі  
з тугоплавкого скла. Запалювальні електроди призна-
чені для початкового збудження розряду. В електричне 
коло запалюючих електродів вмонтовано обмежуваль-
ний резистор — 6. Лампа вмикається у мережу живлен-
ня через дросель. Для підключення колба лампи має 
різьбовий цоколь. Для зниження його нагріву в лампі 
встановлено екран — 7. 

Принцип роботи лампи ґрунтується на перетворенні 
ультрафіолетового випромінювання ртутного розряду ви-
сокого тиску, що становить близько 40 % усього потоку  
випромінювання, за допомогою люмінофору у випромі-
нювання в червоній частині спектра, якого не вистачає 
(при освітленні без люмінофора виникає сильне викрив-
лення кольору предметів, особливо людської шкіри). 
Ртутні лампи для освітлення вулиць мають світлову від-
дачу до 149 лм/Вт.

Другий вид лампи, де використовується аналогічне 
явище розряду в парах ртуті, — це індукційна лампа, тобто лампа, що функціонує за принципом 
ртутної лампи високого тиску, але яка не має електрода. Іонізація газу в розрядній трубці дося-
гається індукцією електромагніт-ного поля високої частоти.

Новітніми джерелами світла є металогалогенні лампи, в яких світіння виникає в результаті 
випромінювання парів металу (наприклад, ртуті) і продуктів розпаду галогенідів (наприклад, 
галогенідів талію, індію або натрію). Такі лампи мають значні переваги над ртутними за світло-
віддачею та передачею кольорів. Це досягається за рахунок введення в колбу розряду з ртуттю 
та аргоном, а також металогалогенних добавок. Здебільшого це йодиди натрію, скандію, талію, 
індію. У дугових ртутних лампах з йодидними добавками (ДРЙ), на відміну від ртутних, зо-
внішня колба (рис. 3.12) не покривається люмінофором. Існують й інші конструктивні відмін-
ності. Електроди, що підтримуються траверсами, розміщені в розрядній трубці, цоколь захище-
ний екраном.

3.3.3. Натрієві лампи

Винятково високою економністю вирізняються натрієві лампи високого та низького тис-
ку. Натрієва лампа високого тиску — це лампа з парами натрію, парціальний тиск яких під час 
роботи становить близько 105 Па. Якщо тиск парів натрію під час роботи не перевищує 104 Па, 
то така лампа називається натрієвою лампою низького тиску.

Зазначені лампи випромінюють світло за рахунок електричного розряду у ксеноні в при-
сутності парів ртуті та натрію. У натрієвих лампах високого тиску світловіддача сягає сотень 
люменів на ват. Однак вони дають монохроматичне жовте світло і можуть використовуватись 
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Рис. 3.12. 
Лампи ДРЙ

Рис. 3.11. 
Ртутна лампа  

високого тиску з  
люмінофором 

(типу ДРЛ)
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Рис. 3.13. 
Лампа ДНаТ

лише там, де кольоропередача не має істотного значення. На рис. 3.13 зо-
бражено дугову натрієву лампу (ДНаТ). Вона має з’єднану з цоколем скляну 
вакуумну колбу, в якій встановлено на тримачах розрядну трубку зі світо-
проникної кераміки (полікристалічного оксиду алюмінію). Для поглинання 
газів, що виділяються під час роботи лампи з її деталей, на колбу біля ніжки 
напилюють барієві кільця.

Потужні ксенонові лампи типу ДКсТ використовують у випадках, коли 
виникає підвищена необхідність правильної передачі кольорів об’єкта, а та-
кож великих за площею територій. Вони засвічуються за допомогою спеці-
альних пускових пристроїв, що виробляють високовольтний (до 30 кВ) ви-
сокочастотний імпульс. Саме під його дією і виникає розряд у ксеноні.

Для оцінювання можливостей застосування описаних ламп у табл. 3.4 на-
водяться порівняльні характеристики деяких їх типів.

   Таблиця 3.4

Деякі характеристики ламп ДРЛ, ДРЙ, ДНаТ, ДКсТ                    

Тип лампи
Потужність, 

Вт
Напруга, В

Струм, 
А

Світловий по-
тік, клм

Строк служби, 
тис. год.

Повна 
довжина, мм

ДРЛ80(6)-2 80 115 0,8 3,2 6-12 165

ДРЛ125(6)-2 125 125 1,2 5,2 8-12 184

ДРЛ250(6) 250 130 2,1 12,5 8-12 227

ДРЙ250(6) 250 130 2,15 19 3 227

ДРЙ250(5) 250 130 2,15 19 10 227

ДНаТ250 250 100 3 25 10 240

ДРЛ400(6)-2 400 135 3,3 20 10-12 292

ДРЙ400 400 130 3,3 35 10 290

ДРЙ400-6 130 3,3 82 3 290

ДНаТ-400 100 4,7 47 15 240

ДРЛ700(6)-2 700 140 5,4 36 10 368

ДРЙ700-5 130 6 60 9 370

ДРЙ700(6) 130 6 56 3 350

ДРЛ1000(6)-2 1000 145 7,5 52 12 410

ДРЙ1000-5 230 4,7 90 3 390

ДРЙ1000-6 230 4,7 90 3 350

ДРЛ2000 2000 270 8 120 6 445

ДРЙ2000-6 230 9,2 200 2 430

ДКсТ-2000 240 49 35,7 0,3 365

ДКЙ3500-6 3500 230 16 350 1,5 430

ДКсТ-5000 5000 110 44 97,6 0,3 646

ДКсТ-10000 10000 220 46 250 0,8 1260

ДКсТ-20000 20000 380 56 694 0,8 1990

ДКсТ-50000 50000 380 132 2230 0,5 2160

Зазначені лампи випромінюють світло за рахунок електричного розряду 
у ксеноні в присутності парів ртуті та натрію. У натрієвих лампах високо-
го тиску світловіддача сягає сотень люменів на ват. Однак вони дають моно-
хроматичне жовте світло і можуть використовуватись лише там, де кольоро-
передача не має істотного значення. На рис. 3.13 зображено дугову натрієву 
лампу (ДНаТ). Вона має з’єднану з цоколем скляну вакуумну колбу, в якій 
встановлено на тримачах розрядну трубку зі світопроникної кераміки (полі-
кристалічного оксиду алюмінію). Для поглинання газів, що виділяються під 
час роботи лампи з її деталей, на колбу біля ніжки напилюють барієві кільця.

Потужні ксенонові лампи типу ДКсТ використовують у випадках, коли ви-
никає підвищена необхідність правильної передачі кольорів об’єкта, а також 
великих за площею територій. Вони засвічуються за допомогою спеціальних 
пускових пристроїв, що виробляють високовольтний (до 30 кВ) високочас-
тотний імпульс. Саме під його дією і виникає розряд у ксеноні.

Для оцінювання можливостей застосування описаних ламп у табл. 3.4 на-
водяться порівняльні характеристики деяких їх типів.
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3.4. Світлодіодні лампи (LED-лампи). Світлодіодні стрічки

Світловипромінювальні діоди

Світловипромінювальні діоди — це мікромініатюрні напівпровідникові джерела світла, у яких 
випромінювання виникає на напівпровідниковому переході внаслідок рекомбінації електронів і 

так званих “дірок”. Якщо до p-n переходу прикласти постійну 
напругу прямої полярності (до n “–”, до p “+”), то прикладене 
поле змушуватиме переміщуватись електрони і “дірки” назу-
стріч один одному, вони будуть рекомбінувати в зоні контак-
ту, частково випускаючи при цьому фотони. При застосуванні 
різноманітних люмінофорів вдається отримати червоне, зеле-
не і блакитне світіння. 

Типова конструкція світловипромінювального діода пред-
ставлена на рис. 3.14. Випромінювальний елемент на p-n пере-
ході — 1 розташований на ізолюючій основі — 2 в металевому 
корпусі — 3. Зверху він прикритий склом — 4, на якому роз-
міщена лінза — 5. Світловипромінювальні діоди працюють від 
джерела постійної напруги 1–3 В при струмах від 10 до 100 мА 
і дають силу світла близько 0,01–0,02 кд. Світловіддача — до 
кількасот лм/Вт, однак світловий потік дуже незначний.

Останнім часом опрацьовано конструкції потужних світло-
діодів, які можуть використовуватися в освітлювальних при-
ладах. На рис. 3.15 зображено конструкцію світлодіода типу  
XP G. Його габарити — 3,5 × 3,5 × 2 мм. Основою корпусу світ-
лодіода є металізована керамічна підкладка з високою тепло-
провідністю. Колір світла — біле холодне, світловий потік — 
122–139 лм/Вт при номінальному струмі 350 мА. 

Світлодіодні лампи (LED-лампи)

Питання енергозбереження стає актуальнішим, враховуючи зростання цін на електроенергію. 
Тому світлодіодні лампи все більше користуються попитом на нашому ринку світлотехнічних 
товарів. Головною особливістю світлодіодних ламп є мале енергоспоживання і тепловипромі-
нювання, при цьому термін експлуатації значно вищий, ніж у звичайних ламп розжарювання. 
Однією з основних переваг світлодіодних ламп є екологічність, на відміну від звичайних, а саме:  
у них практично немає ІЧ- і ультрафіолетового випромінювання, а на відміну від люмінесцент-
них ламп вони не виділяють пари ртуті.

Перешкодою для масового впровадження світлодіодних ламп здебільшого є ціни на них, хоча 
з кожним роком вони стають нижчими, а  асортимент ламп розширюється. 

Світлодіодні лампи використовують для освітлення як вуличних елементів, так і домашнього 
інтер’єру. Саме світлодіодні лампи стають основою світлової реклами на вулицях і метро, нео-
нових вивісок тощо. Відмінно підходять вони і для освітлення офісів та приміщень, враховуючи 
їх економічність і довговічність.  

Світлодіодна лампа складається з цоколів різних стандартів, вбудованого блоку живлення по-
стійного струму (це дозволяє випромінювати безперервний світловий потік) і спеціально спро-
ектованої плати з надпотужними світлодіодами. Яскраве світіння, що виникає при проходженні 
через напівпровідник електричного струму, — це і є основа роботи світлодіода. Все це поміщено 
в алюмінієвий корпус, що сприяє тепловідводу і безперервному терміну служби. 

Споживання світлодіодної лампи в два рази економічніше люмінесцентної та в 10 разів 
економічніше звичайних ламп розжарювання. Світлодіодним лампам притаманний тривалий 
термін служби — безперервне світіння становить від 5 років. Висока світловіддача діода і його 

Рис. 3.14. Конструкція
світлодіода

Рис. 3.15. Потужний 
світлодіод XP G
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мінімальне споживання здатне себе окупити вже після півроку екс-
плуатації. Передбачено різні варіанти вхідної напруги, в наявності 
є світлодіодні лампи 220 В і 12 В. Особливо актуальне викорис- 
тання світлодіодних технологій в освітленні для промислового сек-
тора, де тарифи за електроенергію в десятки разів вищі.

На рис. 3.16 представлено світлодіодну лампу, яка складається:  
зі світлорозсіюючої напівсфери — 1, світлодіодних чипів — 2, що роз-
міщені на алюмінієвій печатній платі — 3 на теплопровідній пасті (за-
безпечує ефективний відвід тепла від чипів до радіатора, що гарантує 
оптимальний температурний режим їхньої роботи), радіатора —  
4 (забезпечує ефективний відвід тепла від компонентів лампи),  
драйвера — 5 (побудований за схемою гальванічно розв’язаного 
широтно-імпульсного модулятора стабілізатора струму, що забезпе-
чує стабільну роботу при “стрибках” напруги),  полімерної основи 
цокольної частини — 6 (забезпечує високий ступінь захисту корпу-
су від пробою електричним струмом), цоколя — 7 (забезпечує на-
дійний контакт з патроном і запобігає виникненню корозії).

Світлодіодні лампи мають такі переваги над лампами розжарю-
вання:

• великий термін служби: у певних  джерелах вказується різ-
ний — до 10 років (до 100 тис. год);

• низьке енергоспоживання: величина його різна і залежить від типу лампи;
• стійкість до вібрації та механічних ударів;
• безвідмовна робота в різних кліматичних умовах при температурі від –60 до +60 °С;
• світлодіодні лампи виготовляються на будь-яку напругу, відповідно немає необхідності 

встановлення додаткових баластних резисторів;
• світлодіод випромінює у вузькій частині спектра, володіє “чистим кольором”, що важливо 

у світлодизайні.
Проте у світлодіодних ламп є і свої недоліки:
• висока ціна;
• обмежена сфера застосування, тобто в деяких випадках лампи розжарювання не можна 

замінити світлодіодними.

Кольорова температура світлодіодних ламп

Важливою характеристикою світлодіодних ламп, як і ламп будь-якого іншого типу, є так  
звана “колірна температура”. Якщо сказати просто, то ця характеристика показує, якого кольо- 
ру світіння випромінює лампа (рис. 3.17).

Поява цієї характеристики  
пов’язана з тим, що при різному 
ступені нагріву матеріали випро-
мінюють світло різних кольорів 
і відтінків. Так, якщо вольфра- 
мова спіраль лампи розжарюван-
ня нагрівається до 1200 кельвінів, 
вона починає випромінювати світ-
ло червоного спектра, а зі збіль-
шенням температури  колір ви-
промінювання буде змінюватися.

Для зручності наведемо ко-
лірну температуру деяких дже-

Рис. 3.16. Будова 
LED-лампи

Рис. 3.17. Стандартна кольорова температура
світлодіодних ламп
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рел світла. Наприклад, сонячне світло у 12 год дня відповідає колірній температурі приблизно 
4000 К, світло блакитного неба відповідає температурі близько 7000 К. Дуже часто у повсяк-
денному житті ми зустрічаємося з поняттям “денне світло”, його колірна температура 5500 К —  
це середнє між сонячним світлом і кольором неба.

Лампи розжарювання, залежно від потужності, мають колірну температуру у діапазоні  
2200–2800 К. При виборі колірної тем-
ператури світлодіодної лампи врахо-
вуйте такі  моменти: лампи  теплого 
світла використовують для релаксації 
і затишку, а більш холодні тони підви-
щують працездатність.

У житлових приміщеннях доречно 
використовувати лампи з температу-
рою 2700–3300 K — рівне, спокійне, 
тепле світло сприяє відпочинку і най-
більш природне для очей, а на робочо-
му місці, а також у ванній кімнаті краще 
використовувати лампи денного світла  
(4200–5400 K). Спектральні характе-
ристики світлодіодної лампи MAXUS 
LED-249 представлені на рис. 3.18. 

Світлодіодні стрічки

Світлодіодна стрічка широко використовується в архітектурному освітленні,  у світлодизай-
ні інтер’єрів, для освітлення і підсвічування стін, стелі, меблів, акваріумів тощо, а в автомобі- 
лях — для підсвічування і освітлення панелі приладів, салону, багажника тощо. Крім авто її вико-
ристовують на мотоциклах, скутерах, велосипедах, для ходових і бортових вогнів човнів. Стріч-
ки, у яких активною є не торцева поверхня, стрічки бокового світіння (гнучкі в поперечному 
напрямку, у вигляді напівматового захищеного силіконовим шаром шлейфу з рівномірним роз-
поділом світла) дуже зручні для створення будь-яких криволінійних елементів: написів і фігур 
світлової реклами, обрамлення (тюнінгу) автомобільних фар тощо.

Світлодіодна стрічка — це тонка (0,2–0,25 мм) діелектрична підкладка з нанесеними на ній 
струмопровідними доріжками і встановленими SMD-світлодіодами та резисторами, зібраними 
в модулі мінімальної довжини світіння (рис. 3.19).

Електрична схема складається з включених паралельно модулів, що дає змогу розрізати 
стрічку на частини, кратні по нанесеній на підкладці розмітці. На кожному модулі з обох кін-

ців є контакти для пайки проводів. На лицьовій стороні 
нанесено діелектричний лак, а на зворотному — клейка 
основа для приклеювання стрічки до будь-якої гладкої 
поверхні (пластику, металу, скла, дерева і т.д.).

Одноколірні стрічки випускають всіх основних ко-
льорів: червоні, сині, зелені, жовті, помаранчеві тощо.  
Білі, звичайно: холодні і теплі. Різнобарвні стрічки 
за допомогою контролерів випромінюють сотні різ-
них кольорів і відтінків. Існують стрічки, на яких по-
ряд з RGB-світлодіодами (див. вище) встановлені діо- 
ди білого холодного і теплого світіння, що дає можли-
вість відтворювати м’які пастельні кольори та відтінки. 
Управляючі RGB-контролери, як правило, випускають-
ся з дистанційним пультом управління.

Рис. 3.18. Спектральні характеристики світлодіодної 
лампи MAXUS LED-249 (потужність — 10 Вт, світловий 

потік — 905 лм, енергоефективність — 90,4 лм/Вт,
індекс кольоропередачі — Ra = 85,3)

Рис. 3.19. Світлодіодна стрічка



Світлодизайн 37

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Джерелами світла в світлодіодних стрічках є надійні і компактні SMD-світлодіоди з ку- 
том світіння 120°–160°. 

Світлодіодна стрічка характеризується кількістю світлодіодів в одному метрі. Найпошире-
ніший варіант — 60 шт. на 1 м для SMD-діодів. У такої стрічки модуль мінімальної довжи- 
ни світіння (три діода і резистор) — 5 см. Від щільності діодів на стрічці залежить яскравість 
світіння. Зауважимо, що стрічки зі щільністю 120 і 240 діодів на 1 м при тривалій роботі для від-
воду тепла слід кріпити на алюмінієвому профілі, кераміці або склі. Стрічки з 240 діодами на 1 м 
мають удвічі більшу ширину і, як правило, живлення 24 В. 

При зовнішньому освітленні використовують вологозахисні (водонепроникні, вологозахи-
щені) стрічки з трьома ступенями захисту. Такі стрічки можна розміщувати безпосередньо у воді 
для підсвічування фонтанів і басейнів (рис. 3.20).

IP 20 — це відкрита світлодіодна стрічка, що застосовується для приміщень, у яких не по-
трібний додатковий вологозахист, тобто таку стрічку можна використовувати для підсвічування 
дворівневої стелі, скажімо, в спальні або залі, для підсвічування меблів, полиць тощо.

IP 65 — вологозахищена стрічка, яку доцільно використовувати, наприклад, у ванних кімна-
тах, у підсвічуванні робочої зони на кухні. Так само її в деяких випадках можна застосовувати і 
у вуличному освітленні.

IP 68 — повністю вологозахищена стрічка. Її застосування необмежені, можна занурювати у 
воду (до 1 м) або заморожувати у лід. Головне при цьому дотримуватися правил протипожеж- 
ної безпеки.

Світлодіодні стрічки для інтер’єрів

Світлодіодні стрічки вважаються інноваційним рішенням у світі сучасних дизайн-інтер’єрів. 
Завдяки величезним можливостям світлового оформлення, практичності й функціональності 
високотехнологічне світлодіодне обладнання на сьогодні широко використовується при обла-
штуванні інтер’єрів житлових, офісних та громадських приміщень.

Бічні світлодіодні стрічки

Підкреслити красу та індивідуальність інтер’єру допомагають фактурні стіни з цегли, декора-
тивної штукатурки і натурального каменю у поєднанні з правильно оформленою світлодіодною 
підсвіткою. Крім стін, світлодіодними елементами можна виконати підсвічування штор, меблів 
та інших предметів інтер’єру: таке неординарне рішення додасть матеріалам особливий вид, 
створивши затишну і гармонійну атмосферу (рис. 3.21).

      а                                                                     б                                                                   в
Рис. 3.20. Застосування світлодіодних стрічок у ландшафтному середовищі

 а                                                                                                         б
Рис. 3.21. Застосування світлодіодних стрічок в інтер’єрі
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Для вирішення багатьох завдань з дизайну інтер’єру, звичайно, використовується світло-
діодна стрічка бічна — зручний і практичний винахід, що відрізняється гнучкістю в попереч- 
ному напрямку і високим рівнем захисту від вологи і пилу. Світлодіодна стрічка бокового світін- 
ня характеризується розташуванням світлодіодів циліндричної форми і спрямованістю світла 
вздовж поверхні, що освітлюється. Особливо зручною у використанні є бічна світлодіодна стріч-
ка для організації підсвічування контурів рекламно-інформаційних стендів, об’ємних букв на 
фасадах будівель, плазмових панелях тощо.

Світлодіодна стрічка для натяжних стель

Натяжні стелі є одним із найпопулярніших видів оформлення стельового простору і у тан-
демі зі світлодіодними стрічками дають змогу створювати бездоганний дизайн інтер’єрів. Під- 
світка натяжної стелі світлодіодною стрічкою — це не тільки красиво і оригінально, а й абсолют-
но безпечно для зовнішнього вигляду стельового полотна.

Світлодіодні стельові стрічки випромінюють рівний, м’який, акцентований потік світла, фор-
муючи у кімнаті комфортне освітлення. Крім того, світлодіодне освітлення відрізняють прак-
тичність і експлуатаційна економічність, світлодіоди можуть безперебійно працювати протягом 
15–20 років, не вимагаючи заміни елементів (рис. 3.22).

Світлодіодні стрічки для кухні

Для оформлення підсвічування кухонної робочої зони доцільно використовувати світлоді-
одну стрічку. Функціональні можливості такого типу освітлення дають можливість створити 
оптимальний рівень безпеки завдяки низькому споживанню електроенергії, а м’яке приємне пря-
ме світло не спотворює колір натуральних продуктів. Світлодіодні стрічки для кухні ідеально до-
повнюють простір над плитою, мийкою, вздовж шаф, формуючи інтер’єр стильним і сучасним.

Ландшафтне світлодіодне підсвічування

Створити єдність концепції архітектурного стилю будівлі та прилеглої території, підкреслити 
особливості конструкції об’єктів предметно-просторового середовища, виділити окремі архітек-
турні елементи ландшафту, забезпечити комфортну атмосферу в зонах відпочинку — таку мету 
ставлять дизайнери та інженери електротехнічних проектів як новозведених об’єктів, так і при 
реконструкції існуючої забудови. Безмежні можливості в цьому напрямі відкриває світлодіодне 
освітлення (рис. 3.23).

                             а                                                                              б                                                 в
Рис. 3.22. Світлодіодні стельові стрічки

                             а                                                                              б                                                 в
Рис. 3.23. Ландшафтне світлодіодне підсвічування
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Світлодизайн — нова течія в оформленні парків і заміських котеджів. За допомогою сучас-
ного ландшафтного світлодіодного підсвічування можна “керувати” обсягом і формою об’єктів, 
створити візуальну цілісність території. Застосовуючи для підсвічування фасадів будівель, ре-
кламних конструкцій, зелених насаджень спрямовані джерела світла, можна отримати незви-
чайні ефекти.

3.5. Інші джерела світла

Існують джерела світла, які за способом підведення енергії не належать ні до теплових, ні до 
газорозрядних. Зокрема, це джерела світла з радіоактивними ізотопами, світловипромінюючі ді-
оди (розглянуті вище) та газові лазери.

У джерел світла з радіоактивними ізотопами світловий потік виникає за умов збудження 
атомів люмінофору радіоактивним випромінюванням. З цією метою зазвичай використовують-
ся β-радіоактивні ізотопи, тобто такі, що створюють β-випромінювання, яке виникає у процесі 
розпаду ядер і складає потік електронів (позитронів). Для створення джерел світла можна вико-
ристовувати лише ті ізотопи, які не дають проникаючого γ-випромінювання (зокрема, це ізотоп 
водню тритій та прометій-147).

Бета-випромінювання з мінімальною енергією електронів є слабопроникаючим і практично 
повністю поглинається стінками скляних трубок і колб, завдяки чому джерела світла з радіо-
активним ізотопом є цілком безпечними. При цьому вони не потребують зовнішнього підводу 
енергії і мають чималий термін зберігання (залежно від періоду напіврозпаду ізотопів). Однак ті 
світлові потоки, що ними створюються, заслабкі для освітлення і можуть бути використані для 
інших потреб. Спектральний склад світла залежить від типу люмінофору.

Радіоактивні ізотопи використовуються також для створення самосвітних фарб, що є су-
мішшю люмінофорів з радіоактивними ізотопами, які випромінюють лише β-промені. Такі 
фарби також не шкідливі через відносно малу енергію електронів, що випромінюються при 
β-розпаді. Вони повністю затримуються шаром захисного лаку. Яскравість світіння залежно від 
кольору — від 0,05 до 0,2 кд/м2.

Електролюмінесцентні панелі — це пласкі конденсатори, в електричному полі яких знахо-
диться люмінофор. Напруженість електричного поля, при якій збуджуються атоми люмінофору 
і з’являється світіння, становить 104–105 В/см. Одна чи й обидві обкладинки конденсатора є 
прозорими (зазвичай зі скла), а проміжок між ними заповнюється діелектриком, у якому є част-
ки люмінофору.

Стандартні електролюмінісцентні панелі на склі зазвичай призначені для роботи від мережі 
напругою 220 В і мають вигляд прямокутних пластин завтовшки 4–5 мм. Як люмінофор у них 
часто використовується сульфід цинку.

Максимальна світлова віддача електролюмінісцентних панелей із зеленим та жовтим світін-
ням сягає 12 лм/Вт. Зі збільшенням частоти електричного струму світіння підвищується. Через 
незначну силу випромінювання такі панелі здебільшого використовуються для знаків та деко-
ративних цілей, ніж для освітлення.

Лазери — це генератори оптичного випромінювання, що відзначаються надзвичайною кон-
центрацією потужності (до 1011 Вт/см2 у безперервному режимі і до 1018 Вт/см2 в імпульсі), 
дуже вузькою спрямованістю та монохромністю випромінювання. 

Лазер перетворює різні види енергії в енергію когерентного електромагнітного випромі-
нювання оптичного діапазону. В основі його роботи лежить процес вимушеного випускання  
фотонів збудженими квантовими системами — атомами, молекулами, рідинами і твердими ті-
лами. Будь-який лазер має пристрій, що постачає енергію для перетворення її на когерентне 
випромінювання, активне середовище, що “вбирає” в себе цю енергію та перевипромінює її у 
вигляді когерентного випромінювання, і пристрій, що здійснює зворотний зв’язок за допо- 
могою оптичного резонатора — в найпростішій формі двох дзеркал, між якими міститься робо- 
ча речовина.
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Так звана накачка (підведення потужності) лазера може здійснюватись як безперервно, так і 
імпульсно, що дає змогу ввести до активного середовища значно більшу енергію.

У багатьох випадках деякі конструкції лазерів можуть застосовуватись для створення певних 
оптичних ефектів.

Питання для перевірки

1. Дайте загальну характеристику електричних джерел світла.
2. Проаналізуйте конструкцію ламп розжарювання.
3. У чому полягають особливості галогенних ламп.
4. Наведіть основні характеристики ламп розжарювання.
5. Проаналізуйте принцип роботи газорозрядних ламп.
6. Розкажіть про принцип дії та конструкцію люмінесцентних ламп.
7. Схарактеризуйте принцип дії ртутних ламп.
8. Проаналізуйте принцип роботи світлодіодних ламп.
9. Розкажіть про принцип дії та конструкцію світлодіодних стрічок.

3.6. Класифікація та маркування світильників

Незважаючи на те що денне світло є природним для людського ока, кожна людина проводить 
принаймні 2 тис. год на рік у приміщеннях зі штучним освітленням. 

З огляду на те що сьогодні на штучне освітлення передові індустріально розвинені країни ви-
трачають до 20 % виробленої ними електроенергії (Україна близько 16 %), стає зрозумілим, що 
вирішення завдань раціонального використання електроенергії впритул пов’язане з виробни-
цтвом і використанням якісних побутових світильників, що забезпечують виконання людиною 
різних функціональних процесів.

Тож надзвичайно важливо забезпечити безпеку користувачів побутових світильників, які 
здебільшого погано обізнані з правилами поведінки з електроприладами, що виділяють досить 
велику кількість тепла, і захистити людину від можливих уражень електричним струмом та від 
пожеж при експлуатації цих приладів.

В Україні нині діє система стандартів на побутові світильники, заснована на передових досяг-
неннях науки і техніки і, власне кажучи, є автентичним перекладом стандартів, розроблених Між-
народною Електротехнічною Комісією (МЕК). У деяких випадках ще діють радянські ГОСТи.

За своїми основними функціями світильники поділяються на п’ять основних груп.

Світильник загального призначення — світильник, який не має  спеціального призначення. 
Наприклад, підвісні світильники, окремі прожектори і деякі стаціонарні світильники для уста-
новки на поверхні, або вбудовані. 

Світильник спеціального призначення — світильник, що призначений для спеціальних об-
ставин. Наприклад, світильники для важких умов експлуатації, фото- і кінозйомок, плаваль- 
них басейнів, лікарень, вентильовані світильники (за вимогами безпеки), світильники для  
аварійного освітлення тощо.

Стаціонарний світильник — світильник, який не можна переносити з одного місця на інше, 
або кріплення якого виконано так, що його переміщення можливе тільки за допомогою інстру-
мента, або який призначений для використання у важкодоступному місці. Як правило, стаціо-
нарні світильники розраховані на постійне приєднання до електричної мережі без допомоги 
штепсельних вилок або подібних пристроїв. Прикладами світильників, призначених для вико-
ристання у важкодоступному місці, є підвісні і стельові світильники.

Переносний світильник — світильник, що при нормальному використанні може легко пере-
міщатися з місця на місце без відключення від електричної мережі. До переносних світильників 
належать настільні світильники з гнучким кабелем або шнуром зі штепсельною вилкою і сві-
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тильники, що можуть бути закріплені на підставці за допомогою гвинтів-баранчиків, затисків 
або гаків так, щоб забезпечувалося швидке зняття їх з підставки вручну.

Рухливий (регульований) світильник — це світильник, основна частина якого може зміню-
вати положення у просторі за допомогою шарнірів, пантографів і гнучких стійок, телескопіч- 
них і подібних пристроїв. Рухливий світильник може бути стаціонарним або переносним.

За місцем знаходження світильники поділяються на:
• підвісний світильник — світильник, що кріпиться до опорної поверхні знизу за допомогою 

елементів підвісу висотою більше ніж 0,1 м;
• стельовий світильник — світильник, що кріпиться до стелі безпосередньо або за допомогою 

елементів кріплення висотою до 0,1 м;
• настінний світильник (бра) — світильник для установки на вертикальну поверхню;
• опорний світильник — світильник для установки на верхній стороні горизонтальної поверх-

ні або кріплення до неї за допомогою стійки або опори;
• настільний світильник — опорний світильник для установки на столі або інших меблях;
• підлоговий світильник (торшер) — опорний світильник для установки на підлозі;
• світильник, що вінчає опору — опорний світильник для установки на вертикальній опорі;
•	 світильник, що вбудовується, — світильник, що призначений для повного або часткового 

вбудовування в монтажну порожнину;
• консольний світильник — опорний світильник, світловий центр якого зміщений щодо вер-

тикалі, що проходить через точку кріплення опори;
•	 ручний світильник — переносний світильник, що під час роботи розташовується в руці або 

кріпиться до деталей одягу людини;
• мережевий світильник — світильник, що живиться від електричної мережі;
• автономний світильник — світильник з індивідуальним джерелом живлення.
На кожен із цих видів світильників є державний стандарт, що встановлює обов’язкові вимо-

ги до їх якості, у тому числі показники безпеки для життя, здоров’я, майна споживача і безпеки 
навколишнього середовища при звичайних умовах його експлуатації. Сертифікати відповідності 
світильників видають після ретельної перевірки їх на відповідність вимогам цих стандартів.

Водночас для проведення сертифікації світильників вітчизняного виробництва необхідно 
мати умовні позначки світильників, що не передбачено системою МЕК, а встановлено вітчизня-
ним ДСТУ17677.

 Стандарт передбачає класифікацію світильників за типом застосовуваного джерела світла 
(перша буква в позначенні) (табл. 3.5) способом установки світильника (друга буква) (див. табл. 
3.6) і основним призначенням світильника (третя буква) (див. табл. 3.7).

                                                                                                                                          Таблиця 3.5
Класифікація за типом застосовуваного джерела світла

Тип джерела світла (лампа)
Символ (буква) у позначенні 

типу світильника

накалювання загального призначення Н

лампи-світильники (дзеркальні і дифузійні) З

кварцові галогенні (накалювання) І

прямі трубчасті люмінесцентні Л

фігурні люмінесцентні Ф

еритемні люмінесцентні Е

ртутні типу ДРЛ Р

ртутні типу ДРИ, ДРИШ Г

натрієві типу ДНТ Ж

бактерицидні Б

ксенонові трубчасті К
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Світильники класифікують також, з огляду на матеріал опорної поверхні, на яку вони вста-
новлюються (табл. 3.8).

Варто взяти до уваги, що нормально займистий матеріал — це матеріал, що має температуру 
загоряння не менше ніж 200 °С, не розм’якшується і не деформується до досягнення цієї темпе-
ратури. Наприклад, дерево і матеріали на його основі товщиною більше ніж 2 мм.

Незаймистий матеріал — матеріал, не здатний підтримувати горіння: метал, гіпс, бетон тощо.
Опорна (монтажна) поверхня — частина конструкції будинку, меблів та іншої конструкції,  

в/на якій світильник може бути закріплений, підвішений або поставлений для нормального ви-
користання і яка служить або буде служити опорою.

Розглянемо різновиди світильників за типом системи освітлення (табл. 3.9). 

                                                                                                                                     Таблиця 3.6
Класифікація за способом установки

Способи монтажу світильників
Символ (буква) у позначенні 

типу світильника

підвісні З

стельові П

що вбудовуються У

що прилаштовуються Д

настінні Б

настільні, опорні Н

підлогові Т

консольні, торцеві К

ручні Р

головні Г

Примітка: для світильників, розрахованих на різні способи установки, вка-
зується позначення основного способу установки.

Таблиця 3.7
Класифікація за основним утилітарним призначенням світильника

Призначення світильника
Символ (буква) у позначенні  

типу світильника

для промислових і виробничих приміщень П

для суспільних приміщень ПРО

для житлових (побутових) приміщень Б

для зовнішнього освітлення У

для освітлення рудників і шахт Р

для кінематографічних і телевізійних студій Т

Таблиця 3.8
Класифікація світильника згідно з матеріалом опорної поверхні

Група Символ

Переносні і ручні світильники відсутній

Стаціонарні світильники, придатні для уста-

новки на поверхні з нормально займистого ма-

теріалу

F

Стаціонарні світильники, придатні для уста-

новки тільки на поверхні з незаймистого ма-

теріалу

F
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Таблиця 3.9

Різновиди світильників за типом системи освітлення

Зображення Пояснення

Світильник спрямованого освітлення.
Таке освітлення повністю орієнтоване на визначену поверхню. Освітлені об’єкти здобувають за-
йву величину через акцентування їхньої форми й обсягу.

Світильник непрямого освітлення.
Світлові промені спрямовані на стелю або стіни, що відбивають світло. Такий тип освітлення є 
популярним рішенням для створення загального освітлення.  Такі джерела відбивають світло від 
стелі і віддають велику частину його назад, рівномірно розсіюючи по всій кімнаті. Відбите світло 
робить простір невагомим і прозорим, а також створює найбільш комфортне і рівномірне освіт-
лення відбивачами, що спрямовують світло в стелю.

Світильник розсіяного освітлення.
Освітлюючи приміщення на 360°, можна освітити усю кімнату. Промені, що виходять зі світло-
вого джерела, зазвичай фільтруються щитом з опалового чи матового скла або інших напівпрозо-
рих матеріалів. Розсіяне світло має найбільший коефіцієнт корисності і найкраще підходить для 
загального освітлення. 

Світильник місцевого освітлення.
Є доповненням основного освітлення і дозволяє робити потрібні акценти. 

Нижче наведемо детальнішу класифікацію світильників за призначенням (табл. 3.10) і кла-
сифікацію світильників за світлорозподілом (табл. 3.11).

Таблиця 3.10
Класифікація світильників за призначенням

Класифікація Призначення

Світильники загального освітлення (підвісні, стельові, 
настінні, підлогові, настільні)

Для загального освітлення приміщень

Світильники місцевого освітлення (настільні, підлогові, 
настінні, підвісні, що пристроюються, вбудовані в меблі) 

Для забезпечення освітлення робочої поверхні відповід-
но до виконуваної зорової роботи

Світильники комбінованого освітлення (підвісні, на-
стінні, підлогові, настільні)

Виконують функції як світильника загального, так і міс-
цевого освітлення, або одночасно обидві функції

Декоративні світильники (настільні, настінні) Виконують функцію елемента оздоблення інтер’єру

Світильники для орієнтації — нічники (настільні, на-
стінні)

Для створення освітлення, необхідного для орієнтації  
в житлових приміщеннях у темний час доби

Експозиційні світильники (настільні, настінні, що при-
строюються, що вбудовуються, стельові, підвісні, підло-
гові)

Для освітлення окремих об’єктів

Таблиця 3.11
Класифікація світильників за світлорозподілом

Клас Світловий потік нагору, % Світловий потік униз, %

1 2 3
П
Світильник прямого світла

0–10 90–100

Н  
Світильник спрямованого світла

10–40 60–90

Р 
Світильник розсіяного світла

40–60 40–60
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1 2 3

У 
Світильник переважно відбитого світла

60–90 10–40

ПРО
Світильник відбитого світла

90–100 0–10

Світильники класу П, Н, Р переважно використовуються при освітленні робочих поверхонь 
і вуличному освітленні.

Світильники класу Р, У, ПРО застосовуються при декоративному освітленні житлових при-
міщень.

У середині XX ст. були винайдені люмінесцентні лампи. Термін їхньої служби в 10–15 разів 
перевищує термін служби ламп накалювання, але не тільки в цьому їхня перевага. Саме з появою 
люмінесцентних ламп виникла можливість кольорового освітлення.  

Атмосфера приміщення великою мірою залежить від кольору світла. Так, інтер’єри з 
дерев’яними панелями або зі стінами м’яких, пастельних тонів вимагають тепло-білого світ-
ла; вироби зі скла, мармуру, хромованої сталі варто освітлювати холодно-білим світлом. Колір  
люмінесцентного освітлення дуже впливає на психофізичні функції людини — у тропічних кра-
їнах почуття комфорту виникає при освітленні холодним світлом, і навпаки: у північних краї- 
нах — тепло-білим.

За кольоровістю випромінювання люмінофори підрозділяють на такі групи:
•	 холодно-білого	кольору	(6500	°К);
•	 денного	світла	(5400–6000	°К);
•	 нейтрально-білого	кольору	(3800–4000	°К);
•	 тепло-білого	кольору	(2700–3000	°К);
•	 надтеплого	кольору	(2500–2700	°К).
Рекомендації з вибору кольоровості люмінесцентних ламп залежно від сфери застосування 

наведено в табл. 3.12.
Таблиця 3.12

Рекомендації з вибору кольоровості люмінесцентних ламп

Сфери 
застосування

Колір випромінювання і колірна температура, К
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6500 6000 5400 4000 3800 3000 2800 2700 2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Офіси — — — * — — — — —

Вестибюлі * — — * — * — — —

Зали засідань — — — — — * — * —

Ремесла — — — * — — — — —

Електротехніка — — — * — — — — —

Текстильне виробництво * * * * * — — — —

Деревообробка * * * * — — — — —

Бюро, ізостудії, лабораторії * * * * — * — — —

Контроль кольору * — * — * — — — —

Склади товарів — — — * — — — — —

Аудиторії, класи, дитячі садки * — — * — * — * —

Бібліотеки, читальні * — — * — * — * —

Торговельні зали — — — * * * — — —

Закінчення табл. 3.11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Універмаги * — — * * * * * —
Ресторани, кафе — — — — — — — * —
Готелі, театри — — — — — — — * —
Виставкові зали  — — — * — * — — —
Спортивні зали — — — * — — — — —
Галереї, музеї — * * * * — * * —
Лікарні — — * * * — — — —
Діагностичні кабінети * * * — — — — — —
Лікарняні палати, приймальні * — — — — — * * —
Житлові кімнати — — — — — — * * —
Кухня, ванна, майстерня, підвал — — * * — — * * —

Як зазначалося, у практиці проектування освітлювальних установок використовуються дві 
системи освітлення. Розглянемо їх детальніше. Перша система — система загального освітлен-
ня — призначена не тільки для освітлення робочих поверхонь, а й усього приміщення загалом, у 
зв’язку з чим світильники загального освітлення зазвичай розміщуються під стелею приміщен-
ня на досить великій відстані від робочих поверхонь.

У системі загального освітлення розрізняють два способи розміщення світильників: рівно-
мірне і локалізоване. У системі загального рівномірного освітлення відстані між світильниками 
в кожному ряду і між рядами залишаються незмінними. У системі загального локалізованого 
освітлення розміщення кожного світильника визначається вибором найвигіднішого напрямку 
світлового потоку й усунення тіней на освітлюваному робочому місці, тобто повністю залежить 
від розташування устаткування.

Рівномірне розташування світильників загального освітлення застосовується зазвичай в тих 
випадках, коли бажано забезпечити однакові умови освітлення по всій площі приміщення за-
галом. За необхідності додаткового підсвічення окремих ділянок освітлюваного приміщення, 
якщо ці ділянки досить великі за площею або умовами роботи неможливий пристрій місцевого 
освітлення, використовують локалізоване розміщення світильників.

Локалізоване розміщення світильників у перерахованих випадках дає можливість одночасно 
зі зменшенням питомої потужності порівняно з варіантом рівномірного розміщення забезпечи-
ти і кращу якість освітлення, зокрема, створити бажаний напрямок світлового потоку на робочій 
поверхні й усунути падаючі тіні від близько розташованого устаткування або людини.

До недоліків локалізованого розміщення світильників варто віднести трохи підвищену по-
рівняно з рівномірним розміщенням нерівномірність розподілу яскравості в полі зору і деяке 
ускладнення прокладання електричної освітлювальної мережі.

Друга система — система комбінованого освітлення — містить як світильники, розташовані 
безпосередньо в робочому місці і призначені для освітлення тільки робочої поверхні (місцеве 
освітлення), так і світильники загального освітлення, призначені для вирівнювання розподілу 
яскравості в полі зору і створення необхідної освітленості.

У табл. 3.13 наведено сфери застосування побутових світильників.

Таблиця 3.13
Сфери застосування побутових світильників

Функціональне призначення
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальне освітлення — — — — — — — — —

Житлові кімнати * * * * * * * * —

Закінчення табл. 3.12



Світлодизайн46

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кухні * * * * * * — — *

Ванні кімнати * * — * * * — — —

Санвузли — — — * * — — — —

Допоміжні приміщення * * * * * * — — *

Місцеве освітлення — — — — — — — — —

Робочі зони * * — * — * * * *

Зони відпочинку * * * * * * * * *

Локальні об’єкти * * * * * * * * *

Освітлення для орієнтації вночі * — — * * * * * *

Маркування світильників і пакувальної тари

На світильнику і на пакувальній тарі повинно бути нанесене чітке і міцне маркування, що забез-
печує його правильний монтаж і експлуатацію. Маркування може бути нанесене будь-яким спосо-
бом, що забезпечує його стійкість протягом усього терміну експлуатації світильника — на ярликах, 
що наклеюються, штампуванням, гравіруванням тощо. Як правило, маркування наноситься у ви-
гляді спеціальних символів (знаків). Розшифровування цих знаків наведено в табл. 3.14.

Розташування маркованих даних залежить від їхньої важливості:
а) маркування, що нанесене на тильну частину світильника і видиме при його монтажі і під-

готовці до роботи:
•	 товарний	знак	виготовлювача	або	його	найменування;
•	 нормована	 напруга	 у	 вольтах	 (на	 світильниках	 з	 лампами	 накалювання	 його	 вказують,	

якщо воно відрізняється від 250 В);
•	 символ	класу	захисту	II	або	III,	якщо	світильник	відповідає	одному	з	цих	класів;	класи	за-

хисту 0 і I символів не мають і в маркуванні не вказуються;
•	 слово	“світильник”	і	позначення	типу	світильника	і/або	номер	артикула;
•	 символ	 про	 можливість	 або	 неможливість	 встановлення	 світильника	 на	 опорну	 поверх-

ню із займистого матеріалу. Крім символу про неможливість встановлення на поверхню із  
займистого матеріалу, в експлуатаційному документі обов’язково має бути попереджуваль-
на вказівка про це;

•	 символ	світильника,	призначеного	для	вбудовування;
•	 символ	контакту,	що	заземляє;
•	 місяць	і	рік	виготовлення	світильника;
б) маркування, нанесене на зовнішню (за винятком сторони, що стикається з опорною по-

верхнею) або внутрішню частину світильника, видиме при заміні лампи:
• кількість і максимальна припустима потужність ламп, що використовуються у світильни-

ку. В однолампових світильниках кількість ламп не вказують;
• інформація про лампи спеціального призначення, наприклад, символ ламп із дзеркальним 

куполом або галогенних ламп з відбивачем світла;
в) маркування, видиме на змонтованому для нормальної експлуатації і цілком укомплекто-

ваному світильнику:
• код IP (ступінь захисту);
• символ, що позначає мінімальну відстань до освітлюваного об’єкта для світильників, 

що можуть зумовлювати перегрів освітлюваних об’єктів;
• гранично припустима температура навколишнього середовища, якщо вона відрізняється 

від 25 °С;
г) споживча тара повинна мати художньо оформлене маркування, що містить:
•	 слово	“світильник”;
•	 умовну	 позначку	 світильника	 або	 умовне	 найменування	 підприємства-виготовлювача,	 

або товарний знак;
•	 артикул	по	каталогу;
•	 роздрібну	ціну	або	напис	“ціна	договірна”.

Закінчення табл. 3.13
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Схарактеризуємо основні типи ламп (див. табл. 3.15), маркування світильників за захис- 
том від пожежі (див. табл. 3.16), приклади маркування світильників за механічними впливами 
(див. табл. 3.17). 

Таблиця 3.14
Значення маркованих символів

Символ Значення символу

 
Клас захисту II від ураження електричним струмом

III Клас захисту III від ураження електричним струмом

ta . . .°C Нормована максимальна температура навколишнього середовища

cooL
bEam Заборона застосування ламп холодного світла

 •••	м Мінімальна відстань до освітлюваного об’єкта, метрів

F Світильники, призначені для установки безпосередньо на поверхні з нормально займистих матеріалів

F Світильники, призначені для установки на незаймистій поверхні

F Світильники, призначені для вбудовування

Світильники, розраховані на застосування ламп із дзеркальним куполом

Світильники для важких умов експлуатації

Знак заземлення

Крихкість вантажу; потреба в обережному поводженні

Берегти від вологи

Правильне вертикальне розташування вантажу

Відкривати упакування в зазначеному місці

Маркування способу складання; n — число останнього припустимого ряду в штабелі

  Підтвердження відповідності товару основним вимогам Європейського Союзу (ЄЕС)

Підтвердження відповідності товару основним електротехнічним нормам ЄЕС (ENEC — European Nor-
ms of Electrical Certifications); ХХ — код країни виготовлювача:
01 — Іспанія; 02 — Бельгія; 03 — Італія; 04 — Португалія; 05 — Нідерланди; 06 — Ірландія;  
07 — Люксембург; 08 — Франція; 09 — Греція; 10 — Німеччина; 11 — Австрія; 12 — Великобританія;  
13 — Швейцарія; 14 — Швеція; 15 — Данія; 16 — Фінляндія; 17 — Норвегія

Знак “переробка” означає, що предмети піддаються переробці або одержані з вторинної сировини і по-
лімерів

Знак “зелена точка” свідчить, що виробник платить внески в організацію, що фінансує перероблення 
пакувальних матеріалів
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Таблиця 3.15
Основні характеристики ламп

Тип лампи
Світлова  

віддача, лм/Вт
Середній термін 

служби, год

Лампи накалювання загального призначен-

ня (5–100 Вт)
9–15,5 1000

Лінійні 2-цокольні галогенні лампи нака-

лювання (... 150, 250, 300, 500 ... Вт)
10–22 2000–4000

Дзеркальні галогенні лампи накалювання 

напругою 12 В 
12–22 2000–4000

Лінійні люмінесцентні лампи  

(... 18, 36, 58 ... Вт)
80 20000

Компактні люмінесцентні лампи  

(... 5, 7, 9, 11, 15, 20, 23 ... Вт)
45–65 8000

Ртутні лампи високого тиску з люмінофо-

ром (типу ДРЛ)

(50, 80, 125, 250, 400, 700 ... Вт)

70–150 8000

Металогалогенні лампи  

(35, 70, 150, 250, 400 ... Вт)
80 12000

Натрієві лампи високого тиску  

(... 70, 100, 150, 250, 400 ... Вт)
50 10000

Світлодіодні лампи (від 1 Вт) 40–120 до 100000

Таблиця 3.16
Маркування світильників за захистом від пожежі

Символ Застосування

немає  
символу

Світильник придатний тільки для монтажу на незаймистій поверхні (цегла, бетон, сталь)

F 
Світильник придатний для монтажу на важкозаймисту поверхню  
(Тзагор.> 200 °C, затримка загоряння  > 200 °С)

F F Світильник придатний для монтажу на легкозаймисту поверхню (Тзагор.< 200 °С, затримки немає)

M Світильник придатний для установки (вбудовування) на/в меблі, Тзагор. > 200 °С

M M Світильник придатний для установки (вбудовування) у будь-які меблі

100
Показує мінімальну температуру загоряння, фактично максимальна температура нагрівання сві-
тильника
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Таблиця 3.17
Приклади маркування світильників за механічними впливами 

(вандалозахищеність, актуально для промислових, муніципальних об’єктів)

Індекс Енергія удару, Дж Опис Приклад світильника

IK 02 0,2
Підвищена механічна

міцність

Вандалозахищені з люмінесцентними лампа-

ми, зі склом

IK 04 0,5 Стандарт плюс
Відкритий світильник з посиленою оптичною 

системою

IK 08 5 Вандалозахищені
Плафон — полікарбонат, поліетилен,  

скло (залежить від форми і розміру)

IK 09 10 Вандалостійкі Світильники захищені розсіювачем і сіткою

3.7. Сучасні системи освітлення

Існує багато технологічних схем і систем освітлення, найсучаснішими з яких є струмопро-
відні системи.

Струмопровідна система освітлення — це упорядкований набір унікальних, властивих тільки 
їй компонентів (струмопроводу, пристроїв підвіски струмопроводу і світильників, різних стику-
вальних і кінцевих елементів, трансформатора), де струмопровід є несучим елементом, на який 
у будь-якій точці може здійснюватись монтаж світильників. Струмопроводи мають різну кон-
струкцію і ступінь твердості, бувають відкритими або ізольованими. Розглянемо кілька типів 
струмопровідних систем: струнні, трекові, рейкові, шинопровідні та модульні системи. 

Струмопровідні системи повною мірою доводять, що світло — такий самий інструмент дизай-
нера, як і будівельні матеріали, і популярність цих систем неухильно зростає. Якщо кілька років 
тому їх можна було побачити лише у виставкових залах, сучасних офісах і торговельних залах 
магазинів, то на сьогодні цей варіант освітлення повністю прижився й у приватному інтер’єрі. 
Експрес-аналіз дизайн-проектів показує, що найчастіше струмопровідні системи використову-
ються одночасно з центральним світильником як додаткове або локальне освітлення. Проте ці 
системи універсальні — вони підходять і для загального, і для акцентованого освітлення про-
стору. Крім того, джерела світла, підвішені на струмопровід, можна легко переставляти, зміню-
ючи акценти, тобто на місці  світильників, що набридли, при бажанні з’являться інші з системи 
тієї самої серії. Зручно також, що струмопроводи можуть монтуватися в будь-якому приміщенні 
незалежно від висоти стелі. Тож вони здатні перехрещуватися в будь-яких напрямках і змінюва-
ти його за радіусом (для треків) або під гострим кутом (для струн). 

Усі струмопровідні системи підрозділяються на низьковольтні і високовольтні. У першому 
випадку на провід подається перемінний струм з понижуючого трансформатора — напругою  
12 і рідко 24 В (останній варіант широкого поширення не отримав через дефіцит відповідних 
джерел світла). Джерелами світла в низьковольтних системах виступають відносно недорогі і 
широко розповсюджені в продажу 12-вольтні галогенні лампи. Однак вони чуттєві до перепадів 
напруги, що можуть істотно знизити термін їхньої служби. Низьковольтні системи безпечні для 
людини, тому їх застосовують як у “дорослих” приміщеннях (на кухнях, у вітальнях, передпоко-
ях тощо), так і в дитячих. Світильники для дитячих кімнат забезпечуються дуже симпатичними 
різнобарвними абажурами. Низьковольтні системи також використовуються для підсвічування 
дзеркал, книжкових полиць, картин і фотографій.

Для високовольтних моделей понижуючий трансформатор не потрібен — на струмопровід 
подається сіткова напруга 220 В. Вибір типів джерел світла для таких систем набагато ширший. 
Тут застосовують світильники з галогенними (220 В), люмінесцентними лампами і лампами на-
калювання. При бажанні або необхідності можна використовувати навіть могутні металогало- 



Світлодизайн50

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

генні лампи, що кілька років тому зробили справжню революцію в освітленні інтер’єрів ма-
газинів.

Високовольтні системи освітлення рекомендується використовувати в приміщеннях з висо-
кою стелею (>2,7 м), щоб не зачіпати провід руками. Проте струмопроводи і всі стикувальні 
елементи забезпечені ізоляцією та електробезпечні.

Струмопровідні системи мають обмеження за силою струму. У низьковольтних системах 
максимальна припустима величина сили струму, звичайно, дорівнює 25 А (відповідно потуж- 
ність — 300 Вт), у високовольтних — 15 А (у цьому випадку електрична потужність велика —
близько 3,5 кВт). Якщо необхідно встановити світильники, сумарна потужність яких вища мак-
симальної (наприклад, низьковольтної системи вистачає для живлення лише восьми 35-ват-
них галогенних ламп), то систему розбивають на серію ізольованих один від одного відрізків, 
стикованих за допомогою ізолюючих коннекторів, і підключають кожну ділянку до окремого 
трансформатора. Якщо стоїть зворотне завдання — потужності трансформатора вистачає для 
живлення світильників, розташованих на кількох ділянках струмопроводу, — застосовують про-
відні коннектори. Під коннекторами розуміють індивідуальні для струмопроводу кожної марки 
сполучні елементи, що уможливлюють отримання єдиної по конструкції системи. Вони можуть 
мати механічне навантаження або ізолювати електричні ланцюги, або поєднувати, стаючи, та-
ким чином, ізолюючими або сполученими.

3.7.1. Струнні системи

Якщо потрібно розподілити світильники по більшій площі стелі в струнних системах, можна 
застосувати як перетинання, так і перехрещування проводів (рис. 3.24).

У струнних системах електричний струм проходить по на-
тягнутих тросах. Сплетені з тонких мідних або алюмінієвих 
дротиків діаметром 0,1 мм, вони складають звичайні електро-
технічні вироби. 

Для низьковольтних систем використовують тонкі троси, 
які зазвичай називаються струнами. Найчастіше вони не ма-
ють ізоляції.

У високовольтних освітлювальних системах через біль- 
шу потужність (заради електробезпечності) і велику вагу сві-
тильників використовуються більш товсті й ізольовані троси.  
Їхнім недоліком є те, що в місці монтажу світильників ізоля-
цію доводиться зрізати або проколювати, а у випадку перемі-
щення світильників по тросі залишаються видимими колишні 
місця їхнього кріплення.

Житлові кімнати дуже зручно освітлювати за допомогою 
високовольтної струнної системи.

Як правило, у струнних системах використовують два  
рівнобіжних троси, рознесених на 3–20 мм один від одного. 
Один із них — нульовий провідник, інший — фазний. Сві-
тильники кріпляться або на гнучких підвісках, або розташо-
вуються між тросами в одній площині. Однак бувають і  
винятки,  коли застосовуються здвоєні ізольовані троси, що  
нагадують проводку. Таким чином, якщо в системі будуть 
використовуватися два таких троси, вдасться створити два 
роздільні ланцюги світильників. За допомогою одного лан- 
цюга світильників освітлення можна зробити приглушеним, а  
для створення атмосфери свята — увімкнути всі світильники 
(рис. 3.25, 3.26).

Рис. 3.24. Струнні системи

Рис. 3.25. Використання струнних 
систем в інтер’єрі

Рис. 3.26. Струнні системи 
на стелі
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Щоб уникнути провисання, троси струнних систем натягують з великим зусиллям. Тому  
не рекомендується монтувати струнну систему між двома гіпсокартонними стінами. У цьому 
випадку потрібно або застосовувати довгі анкерні болти для кріплення до основної стіни, або 
використовувати монтаж на стелю за допомогою двох твердих стійок, через які натягається і 
потім кріпиться до стелі або підлоги трос.

3.7.2. Шинопровідні системи

На відміну від струнних систем освітлення, струмопроводами 
яких служать металеві троси, у всіх інших системах струмопроводи 
в кожному конкретному випадку унікальні. 

Струмопроводи на основі алюмінієвого профілю у вітчизняній 
термінології іменуються шинами. Базисним для цих конструкцій є 
твердість. Тобто ці струмопроводи зберігають задану форму і не ви-
магають натяжки.

Підвіска шинопровідної системи виконує одночасно функцію по-
дачі живлення від понижуючого трансформатора.

Гнучкі підвіски, які досить часто використовуються в  шинопро-
відних системах, дають змогу регулювати висоту світильника і тим 
самим освітленість (наприклад, барної стійки) (рис. 3.27, 3.28).

Різні шинопровідні системи, при всьому своєму різноманітті,  
однаково кріпляться до стелі і стін. Шинопроводи можуть підві-
шуватися як до основної, так і до декоративної стелі, оскільки в  
середньому один метр конструкції разом зі світильниками важить 
не більше ніж 3 кг. Підвішування здійснюється за допомогою гнуч-
ких тросиків або твердих стрижнів із пластиковими або ізольовани- 
ми кронштейнами на кінцях. Відстань між підвісками варіюється 
від 50 до 150 см так, щоб забезпечити стійкість системи і не допусти-
ти надлишкового навантаження на токопровід і коннектори. 

Поверхня більшості шинопроводів має декоративне покриття — 
починаючи з хромування або фарбування і закінчуючи 14-каратною 
позолотою, оскільки в інтер’єрі система повинна виконувати також 
і естетичні функції.

У низьковольтних системах, де струм проходить по оголених 
шинах, покриття робиться провідним — для контакту з адаптерами. 
Адаптерами називають кронштейни, за допомогою яких світильники кріпляться до шинопрово-
ду та одержують електричну енергію. 

Як модифікація випускаються також стрічкові шинопроводи. У цьому випадку між двома 
тонкими провідними шарами (товщиною не більше ніж 1 мм) розташовується тонкий шар ізо-
люючого матеріалу.

3.7.3. Рейкові системи

Найрозповсюдженішими є струмопровідні системи на тонких металевих трубках, що нази-
ваються рейками. Системи з струмопроводами, у яких два шари провідника розділені шаром 
діелектрика, називають monorail systems, тобто системами з однією рейкою (див. рис. 3.29).

Рейки струмопровідної системи можуть розташовуватися уздовж стелі або стіни. Та сама сис-
тема служить одночасно для загального й акцентованого освітлення.

Усі вони належать до низьковольтного, тобто струм протікає по голих, неізольованих про-
відниках, як “по рейках”.

У монорейкових системах форма перетину струмопроводу може бути найрізноманітні- 
шою: круглою, еліпсоподібною, квадратною. Розмір перетину низьковольтної монорейки зазви-
чай становить 6–10 мм по ширині і 15–25 мм по висоті. 

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Рис. 3.27. Шинопро-
відні системи

Рис. 3.28. Підвіска 
в шинопровідній 

системі 
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Рейки можуть бути вигнуті як завгодно: у площині сте-
лі і перпендикулярно їй. Обмеження по радіусу вигину, що-
правда, існують. Як правило, мінімальний радіус дорівнює  
50 см, але це варто уточнити для вашої системи. При меншо-
му радіусі вигину ушкоджується декоративне покриття рей-
ки, а в гіршому випадку рейка може навіть зламатися. Стріч-
кові монорейки, через малу товщину конструкції, можна 
гнути по широкій стороні з ще меншим радіусом. Вигин рейок  
роблять на заводі-виготовлювачі, у майстерні постачальника 
або безпосередньо на місці. В останньому випадку потрібен спе-
ціальний згинаючий механізм, наданий в оренду постачальни-
ком, або, при малих перетинах, згинання буде зроблено вручну. 
Рейку можна відрізати за необхідним розміром безпосередньо 
на місці установки, але виробники радять робити це на заводі-

виготовлювачі (через високу ймовірність ушкодження ізоляції і декоративного покриття).  
Більшість виробників випускають монорейки кількох фіксованих довжин, прийнятих на основі 
практичного досвіду.

У системах із двома рейками провідниками служать тонкі мідні трубки діаметром 4–10 мм. 
До них, як до тросів, жорстко або на гнучких підвісках монтуються світильники. Система зби-
рається, як і монорейки, із стикованих одна з одною окремих ділянок струмопроводу (вони мо-
жуть бути як прямими, так і вигнутими) і кріпиться на тверді підвіски, що забезпечують задану 
відстань між нулем та фазою, щоб уникнути короткого замикання. Достоїнством монорейкових 
систем є їхній естетичний вигляд.

3.7.4. Треки

Струмопроводи, виконані з екструдованого алюмінієвого профілю з інтегрованими в нього 
мідними провідниками, називають треками.

Поширені як низьковольтні, так і високовольтні треки. У пластиковий або алюмінієвий про-
філь пресують пари провідників з ізоляцією так, що вони дивляться усередину перетину про-
філю, і випадково доторкнутися до оголеного проводу практично неможливо. Більшість треків 
із пластмасового профілю гнеться з мінімальним радіусом 1 м. Проте бувають і винятки, напри-
клад, радіус вигину — 25 см. На поверхню треків наносять  декоративне покриття будь-якого 
кольору таким чином, аби воно не пошкодилося при встановленні адаптерів світильників. Треки  
з алюмінієвого профілю мають твердий перетин, тому що неможливо проводити вигин на місці 
встановлення. Їх можна зістиковувати за допомогою коннекторів.

Нерідко у профіль пресують кілька пар провідників з ізолятором для різних електричних 
ланцюгів. Таким чином, використовуючи лише одну трекову систему, легко забезпечити пода-
чу струму до розеток, світильників і комп’ютерів. Основна сфера застосування багатожильних 
трекових систем — комерційні приміщення: офіси, магазини, підприємства суспільного хар-
чування. Якщо при проектуванні інтер’єру не закладена достатня кількість розеток, то є сенс  
застосувати подібну систему. Багатожильні треки випускаються винятково прямолінійними, 
тому системи, зібрані з них, виглядають дещо неестетично.

3.7.5. Модульні системи

Основою модульної системи є профільні короби, що складають порожні пластикові кожухи 
з перетином у вигляді паралелепіпеда, еліпса або кола. Ширина профілів залежить від розміру 
вмонтованих світильників і становить від 35 до 200 мм. Профілі можуть стикуватися між собою 
під різними кутами. У модульних системах установлюються як низьковольтні, так і високовольтні 

Рис. 3.29. Рейкові системи
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світильники, причому одночасно. Світильники підбирають, з огляду на ширину і глибину профілю 
модуля. При цьому електропроводка і трансформатори ховаються усередині профілів. Уся система 
або підвішується до стелі на гнучких тросах, або вбудовується в підвісну конструкцію (рис. 3.30).

Модульні системи виготовляються відповідно до специфікації дизайнера на заводі, тобто ви-
магають окремого проекту. 

Важливу роль у створенні дизайну всіх типів струмопровід- 
них систем освітлення відіграють допоміжні деталі: підвіски стру-
мопроводів і світильників, з’єднувальні та кінцеві елементи систем.

З’єднувальні елементи-коннектори бувають двох типів — ізолю-
ючі і провідні. Перші служать для з’єднання ізольованих відрізків 
струмопроводу, що забезпечує подачу струму в окремі його ділянки. 
Індивідуальні коннектори застосовуються тільки з струмопровода-
ми одного виробника і практично ніколи не підходять до систем ін-
ших виробників.

Найпростіший тип коннекторів — прямі, однак їх випускають також у формі букв L, T або X. 
Ці елементи стикують ділянки систем під фіксованим кутом 60°, 90° або 135°. Коннектори різних 
освітлювальних систем дають можливість стикувати ділянки треків під довільним кутом від 90° 
до 270°. Для інших систем, якщо потрібно змінити кут у площині стелі або перейти на інший 
рівень, використовують гнучкі коннектори — трубки з контактами на кінцях.

Коннектори типів T і X для пересічних проводів випускаються як окремі, так і з’єднані у за-
гальний ланцюг, а іноді можна створити перетинання кількох розташованих один над іншим 
ізольованих струмопроводів.

Струмопроводи кріплять до стелі за допомогою спеціальних підвісів, що бувають як гнуч- 
кими, так і твердими. Зазвичай довжина твердих підвісів не перевищує 2 м, гнучкі кабельні під- 
віси іноді досягають 5 м. Можна вибрати необхідну довжину твердого підвісу, виготовленого з 
тонких металевих трубок, з ряду, що пропонують виробники освітлювальної системи. Головне,  
щоб світильники, розташовані на струмопроводі, не знаходилися в безпосередній близькості 
від стелі. Галогенні лампи, що застосовуються в процесі роботи, часто нагріваються, тому 
вони повинні розташовуватися на відстані не менше ніж 50 см від термонестійких матеріа-
лів, тобто натяжних і деяких підвісних стель. Ця відстань може досягатися за рахунок від-
стані струмопроводу від площини, або шляхом подовження підвіски світильника. У формі 
підвісів випускається і введення живлення від трансформаторів, захованих у фальшстелі. 
Можна придбати також трансформатор у декоративному кожусі з підвісом для шинопрово-
ду. Світильники підвішуються до струмопроводу за допомогою унікальних для кожної систе-
ми адаптерів. Для кріплення застосовують крабові розняття або ж різні нарізні сполучення.  
Кінці струмопроводу закривають декоративними наконечниками, виконаними в єдиному  
стилі з системою.

3.7.6. Волоконно-оптичні системи освітлення

Оптоволокно завжди вважалося дорогим для використання в освітлювальних системах.  
Однак час не стоїть на місці: розвиваються технології, зростає виробництво і нині вже багато хто 
може дозволити собі використовувати цю унікальну технологію. 

Все більше і більше почали використовувати оптичні волокна для освітлення, оскільки вони 
легкі в інсталяції, прості в обслуговуванні, безпечні і зручні, підходять для широкого спектра 
застосування. 

Місць, де можуть бути використані волоконно-оптичні системи освітлення, незліченна кіль-
кість, особливо їх необхідно застосовувати в тих місцях, де традиційні системи освітлення не-
можливо розташувати: вузькі кімнати, кімнати з обмеженою вентиляцією, предмети і матеріа-
ли, чутливі до теплового випромінювання, ультрафіолетових променів і електричних контактів 
тощо.

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Рис. 3.30. 
Модульна система
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Переваги використання оптоволоконних технологій:
•	 відсутність	відкритої	електрики	і	внаслідок	цього	можливість	експлуатації	у	воді,	ґрунті	й	

інших середовищах; 
•	 відсутність	нагрівання	в	місці	світіння;	
•	 можливість	передачі	великого	світлового	потоку	при	мінімальному	діаметрі	волокна;	
•	 мале	споживання	енергії	(одне	джерело	потужністю	150	Вт	підсвічує	до	200	м	кабелю);	
•	 можливість	 використання	 двох	 типів	 світіння	 кабелю	 —	 торцевого	 (end	 point)	 і	 бічного	

(side	glow)	від	одного	джерела	світла;	
•	 зміна	кольору	кабелю	(до	32	кольорів)	за	заданою	програмою;	
•	 джерело	 світла	 знаходиться	 далеко	 від	 місця	 освітлення,	 що	 полегшує	 його	 обслугову-

вання; 
•	 термін	експлуатації кабелю — більше ніж 10 років.

Застосування оптоволокна у дизайні

Застосування оптоволокна безмежне, а саме:
•	 підсвічування	інтер’єрів	з	можливістю	досягати	неймовірних	до	цього	світлових	ефектів	

за рахунок заміни традиційних неонових трубок на світловоди. Воно застосовується у сис-
темах оптоволоконного підсвічування, насамперед у казино, нічних клубах, ресторанах та 
інших місцях розваг;

•	 декоративне	 підсвічування	 “небо”:	 особливу	 неповторність	 інтер’єру	 додає	 декоративне	
підсвічування на основі торцевого світіння оптичного волокна, що імітує світіння зоряного 
неба, північне сяйво, рух хмаринок тощо. Таке рішення можна застосовувати як у житлово-
му інтер’єрі, так і суспільному;

•	 підсвічування	 архітектурних	 споруджень.	 За	 допомогою	 оптичного	 кабелю	 можна	 вирі-
шити багато проблем освітлення архітектурних будинків і споруджень. Особливо це стосу-
ється сучасної архітектури, а також мостів, шпилів, радіотелевізійних веж. Економічність, 
простота обслуговування і монтажу, можливість кольородинаміки — незаперечна перевага 
перед традиційними схемами підсвічування;

•	 ландшафтне	підсвічування	дає	змогу	легко	вирішити	проблему	освітлення	території;
•	 підсвічування	басейнів	і	фонтанів.	Відсутність	електрики	в	кабелі	і	можливість	зміни	кольору	

відкривають великі можливості для підсвічування басейнів, фонтанів, акваріумів, аквапарків, 
водойм. Обслуговування в місці освітлення не потрібно. Для підсвічування води в басейні, 
фонтані використовується торцеве освітлення. Кабель з боковим освітленням, як правило, 
використовується над водою по периметру басейну або у воді для підсвічування сходів;

•	 кришталева	архітектура.	Використання	на	торці	кабелю	кришталевої	насадки	різного	ди- 
зайну дає можливість зробити неповторним інтер’єр, підсвічування вітрин, приміщення;

•	 точкове	 освітлення.	 Можливість	 використання	 бокової	 поверхні	 кабелю	 шляхом	 її	 по-
рушення. На зламаній поверхні виводиться точка світла, що дає змогу використовувати  
всю бокову поверхню для створення ефекту точкового освітлення.

Крім зазначених сфер застосування, оптоволокно можна використовувати в інших екзотич-
них сферах, наприклад: декоративне підсвічування автомобілів та інших засобів транспорту, ви-
готовлення рекламних вивісок і панно, а також нестандартні дизайнерські рішення.

Проектування волоконно-оптичної системи освітлення

Високі результати проектування залежать від деяких факторів. Проект волоконної системи 
освітлення має потребу в іншому підході, ніж традиційна система освітлення. Необхідно деталь-
но розглянути такі елементи:

•	 бажані	світлові	ефекти	освітлення	або	декорування	(або	комбінація	обох);
•	 тепла	або	холодна	передача	кольору;	білий	колір	або	кілька	мінливих	кольорів;
•	 середовище:	усередині	або	зовні	приміщення.	Площадки	або	предмети	повинні	бути	підсві-

чені або декоровані; розташування джерел світла: наявність провітрюваних або відкритих 
кімнат;
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•	 бажані	кінцеві ефекти; низький, середній або високий рівень освітлення, бажаний естетич-
ний результат;

•	 лінія	волоконно-оптичних	кабелів	прокладається	від	джерела	світла	до	фіксованих	точок;
•	 відстань	від	джерел	світла	до	фіксованих	точок	або	площадок	має	бути	підсвічена	або	де-

корована;
•	 ступінь	захисту	системи.
Основні критерії застосування волоконно-оптичного кабелю:
1. Скловолокно:
•	 для	тривалої	експлуатації	функціонуючих	систем;
•	 для	безшумних	механізмів	і	пристроїв;
•	 для	підсвічування;
•	 для	площадок	з	високим	рівнем	температури	і	випромінювань.
2. Синтетичні полімерні волокна:
•	 для	художнього	оформлення;
•	 для	освітлення	за	допомогою	волоконно-оптичного	кабелю	великих	розмірів;
•	 можливість	обрізування	і	припасування	кабелів	на	місці;
•	 для	зовнішнього	декорування.
3. Джерела світла: світлодіод/СВД, галоген, металевий галогенід з різною потужністю від  

3 до 575 ватів. 
Загальною відмітною рисою різноманітного асортименту джерел світла є висока ефектив-

ність, тривалий термін служби, легкість в інсталяції і зменшення експлуатаційних витрат, а саме:
•	 корпус	із	пресованого/штампованого	і	листового	алюмінію,	епоксидне	фарбування;
•	 компоненти	відповідно	до	європейських	стандартів;
•	 високоефективні	безшумні	охолоджувальні	вентилятори;
•	 захисні	запобіжники	й	автоматично	відновлюваний	тепловий	захист;
•	 відбивачі	в	охолоджуваному	дзеркальному	склі	і	суперчистий	алюміній,	металізований	у	

глибокому вакуумі;
•	 кольорові,	інфрачервоні	та	ультрафіолетові	фільтри	в	склі	з	дихроічним	обробленням.
Волоконна оптика охоплює:
•	 джерела	освітлення;
•	 сполучну	арматуру;	
•	 аксесуари;	
•	 освітлювальні	прилади;
•	 мініатюрні	кінцеві пристрої та оптичні прилади.

3.8. Комп’ютерне керування освітленням

У 1961 р. Джоель і Рут Спіра з Філадельфії заснували електротехнічну фірму Lutron 
Electronics Company, Inc. Вони концептуально проголосили революцію в домашньому освітлен-
ні, прийнявши за основу як світлову одиницю не абстрактні люмени, що даються окремо взя-
тою лампочкою, а реально існуючу світлову сцену — ситуацію, створену джерелами штучного і 
денного світла, тінями і відображеннями. При цьому засобом створення таких сцен (світський 
прийом, гра з дітьми або читання перед сном) були проголошені так звані світлові зони (бра над 
каміном, люстра під стелею або торшер у кутку).

Традиційні способи керування освітленням — вимикачі або диммери — у будь-якому випадку 
працювали кожний у своїй зоні і були позбавлені пам’яті настроювань. Відрегулювавши, при-
міром, комфортне освітлення в бібліотеці, наступного дня людина була змушена знову здійсню-
вати цей процес із самого початку. Комплексний підхід до створення освітлення був відсутній, 
хоча, як показувала статистика, потребою для мешканців квартир було щоденне відтворення для 
них 7–8 улюблених світлових ситуацій. Ця проблема стала поштовхом для інженерів Lutron до 
створення Grafik Eye — контролера керування освітленням.
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Універсальний контролер, адаптований до будь-якої напруги і до джерел світла будь-яких 
виробників, Grafik Eye за розміром не перевищує відеокасети, а за складністю — спілкування з 
автомагнітолою і відрізняється зручним керуванням. Ручна зміна рівня кожної світлової зони 
дає змогу виставити в них світлові сцени (що нагадує графічний еквалайзер на аудіотехніці). 
Надалі таку сцену можна “запам’ятати” на визначеній кнопці, як радіостанцію на тій самій авто-
магнітолі. 

Як наслідок, користувачеві не потрібно турбуватися про те, які світильники і де вмикати: 
виставлені спільно з господарем квартири, світлодизайнером та інженером-наладчиком світ-
лові сцени будуть багаторазово повторюватися з натисканням всього однієї кнопки на Grafik 
Eye або на пульті дистанційного управління. Сімейство Grafik Eye нараховує на сьогодні кіль-
ка модифікацій, що уможливлює обслуговування світлових зон з різними вимогами потужнос-
ті і складності світлових сцен (від спальні до підземного паркінгу). Залежно від площі об’єкта 
контролери Grafik Eye можуть поєднуватися за модульним принципом, збільшувати наван-
таження	окремих	зон	за	допомогою	інтерфейсу	Power	Booster	і	за	допомогою	протоколу	PRG	 
підключатися до керуючого процесора — для програмування і планування ситуації на кілька 
днів уперед. Все це нагадує стандарти військової або аерокосмічної техніки.

Подальший розвиток інтегрованих систем керування й успішне їх застосування аргументу-
вало компанію Lutron на створення системи Home Works, що припускає комплексне світлове 
рішення. Базовий комплект складає блок диммінгових модулів, що керують різними світловими 
зонами і підключених до “електронного мозку”. Усе разом візуально нагадує звичайний квартир-
ний електрощиток на сходовій площадці. Користувач Home Works отримує необмежену кіль-
кість світлових сценаріїв, кожен з яких може включатися натисканням визначеної кнопки (сцени 
у приміщеннях і в екстер’єрі, світлові маршрути, що горять певний час тощо). Програмуван- 
ня рівня і часу освітленості також можна активувати будь-якою з кнопок у кожному примі- 
щенні будинку.

Побоювання недосвідчених користувачів заплутатися в складних світлових алгоритмах на-
справді позбавлені підстав. Система Home Works ніби “обживається” у будинку разом зі своїм 
господарем: звикаючи до визначених світлових маршрутів, вона записує інформацію в пам’ять 
процесора, і з часом домашнє освітлення повністю підкоряється його звичкам. 

Кілька років тому на європейський ринок надходить новітня розробка Lutron — система без-
провідного	керування	Radio	Ra,	що	за	останні	п’ять	років	зарекомендувала	себе	в	США	як	бест-
селер. Ім’я єгипетського бога Сонця, використане в назві, натякає на могутність нової системи з 
радіокеруванням, що зберігає всі опції провідного попередника — Home Works.

Стратегія, яку обрав Lutron, трохи відрізняється від європейської системи глобальної інте-
лектуалізації будинку, але вона досить своєчасна і має статистично велику цільову групу. У су-
часному суспільстві далеко не кожний може дозволити собі централізоване керування житлом, 
але про регулювання освітленням задумуються вже практично всі. Вартість контролерів Lutron 
у процентному відношенні до вартості житла, його оброблення і меблювання не настільки  
значні, як може видатися спочатку. 

У компанії Lutron чималий список клієнтів — досить згадати тільки три імені: Білл Гейтс, 
який розуміється на користі процесорів, відома своїм епатажем стосовно “американської мрії” 
Мадонна і всесвітня система готелів Hayatt, що бездоганним комфортом здатна примирити всіх 
і кожного.

У 1987 році компанії Berker, Insta, Jung, Gira, Merten і Siemens створили співтовариство 
Instabus, у рамках якого об’єднали зусилля з розроблення єдиної системи “глобалізації домаш-
нього комфорту”. Провідні німецькі виробники вирішили впровадити систему єдиного керу-
вання системами життєзабезпечення, що стало причиною створення 29-вольтної універсальної 
шини, що отримала назву Instabus. 

Сутність ідеї полягала в тому, що в кожному будинку вибудовувалася мережа, до якої підклю-
чалася всіляка периферія (кондиціонування, опалення, освітлення та інші системи домашнього 
життєзабезпечення). Такі системи керувалися за єдиним алгоритмом або безпосередньо через 



Світлодизайн 57

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

інтерфейс за допомогою відповідної адресації. При цьому Instabus мав так зване децентралізова-
не керування: завдяки шині “розумові здібності” не “замикалися” на центральному комп’ютері, а 
рівномірно розподілялися між абонентами.

Німецька компанія Gira представляє максимально просту в плані інсталяції і водночас  
ризиковану модель інтеграції домашнього освітлення — радіокерування. Віртуальна радіо- 
шина — це справді незвичайно. Радіодиммери “спілкуються” із джерелами світла на частоті  
433 мГц — за свідченням фахівців компанії, ідеально захищеної від перешкод. Побоювання про 
можливості шкідливого радіовипромінювання в будинку необґрунтоване — частота сертифіко-
вана всіма необхідними інстанціями, у тому числі й Мінздравом України.

Компанія Gira вважає свій проект радіосвітла універсальним рішенням, придатним як на  
етапі початкового проектування інтер’єру, так і у випадку підключення до вже сформованих  
світлових зон. На сьогодні в радіошину Gira, здатну об’єднати до 50 абонентів, інтегруються 
не тільки прилади освітлення, механізми керування шторами і жалюзі та системи охорони, а й 
медіа-системи	Loewe,	відомі	своїми	стандартами	високої	якості.
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Сонячне випромінювання є основою майже усіх процесів на Землі. Саме воно дає нашій пла-
неті ту енергію, яка практично і є джерелом усього того, що відбувається на її поверхні. Колір 
завжди пов’язаний зі світлом, саме завдяки світлу ми можемо розрізняти кольори. Світло і колір 
формують простір, і якщо світло явище об’єктивне, то колір — суб’єктивне відчуття людини, а 
не властивість природи. Можна навіть стверджувати, що в природі взагалі не існують кольори, 
а є електромагнітні хвилі різної довжини, однак  око людини влаштоване так, що за сприйняття 
хвиль різної довжини відповідають нервові закінчення різних типів.

Отже, за допомогою освітлення можна вирішити як мінімум два завдання — функціональне 
та декоративне. Причому для останнього не стільки важливе світло саме по собі, скільки його 
взаємозв’язок з навколишнім середовищем. Світло повинно створювати необхідну атмосферу. 
Насамперед це стосується приміщення, в якому мешкає людина. Функціональне освітлення ін-
тер’єру приміщення, своєю чергою, поділяється на основне (загальне) та додаткове (місцеве). 
Функціональне освітлення забезпечує світловий потік, що відповідає загальному призначенню 
помешкання. Зазвичай для цього використовуються люстри та вмонтовані стельові світильни-
ки. Різноманітні світильники, що розміщуються на підлозі, світильники експозиційні, лам- 
пи спрямованого світла тощо належать до розряду додаткового світла. Фонове освітлення дає 
можливість рівномірно освітити приміщення, зробити безпечним переміщення по ньому, при-
бирання тощо. У цьому випадку доцільно застосувати світильники на стелі (підвісні або точ- 
кові), настінні чи розміщені на підлозі лампи, світло яких відбивається від стін та стелі. Цільове 
освітлення — це яскраве безбілкове світло, зручне для виконання тих видів робіт, для яких це 
приміщення і призначене. 

Проте наявні джерела світла та світильники дають можливість вирішувати низку інших, крім 
простого освітлення, значно складніших естетичних та психологічних завдань. Психологічний 
і робочий комфорт багато в чому досягається характером освітлення. М’яке та розсіяне світло 
сприяє душевній рівновазі, заспокоює. Приглушене освітлення створює більш інтимну атмос-
феру. Яскраве світло збуджує. Біле освітлення бадьорить, надає оптимізму (світло не повинно 
бити в очі та осліплювати). Теплий колір мобілізує, створює урочисту обстановку. Локальне 
освітлення виділяє певні елементи інтер’єру. Воно також сприяє концентрації уваги. Найчастіше 
потрібний ефект досягається вдалою комбінацією загального та локального освітлення.

Щодо освітлення інтер’єру, то світло зонує простір, в якому мешкає людина, створюючи межі 
окремих зон, кожна з яких має своє функціональне призначення та психологічне навантаження. 
Дизайнерські можливості, які дає світло, набагато різноманітніші та гнучкіші за ті, які можна 
отримати за допомогою архітектурно-мебльових форм. За допомогою правильного вибору сис-
теми освітлення можливо створити необхідне зорове враження від приміщення, внісши певні 
корективи у сприйняття його пропорцій. Залежно від поставлених цілей засобами освітлення 
можна звужувати або розширювати простір, коригуючи геометрію приміщення. Повздовжнє 
освітлення однієї зі стін візуально подовжує коротке приміщення, а яскраво освітлена стеля зда-
ється вищою. Щоб зменшити висоту стелі, застосовують освітлення стін стельовими світильни-
ками, спрямованими на стіни. Освітлення стін у кінці коридору візуально збільшує ширину про-
ходу. Правильно вибране освітлення допомагає також залишити необхідне в тіні. Зміна системи 
освітлення може навіть істотно змінити враження від інтер’єру без будь-яких змін у ньому. Тому 
комфортність сучасного житла здебільшого залежить від якісного освітлення.

Правильне освітлення допомагає не лише побачити і осмислити просторові об’єми, а й ство-
рювати просторові та об’ємні ілюзії, формувати світлові інтер’єри. Прекрасні декоративні ефекти 

ІV. ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ

4.1. Світло як функціонально-художній засіб візуалізації
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в інтер’єрі досягаються використанням джерел світла з особливими характеристиками (зокре-
ма, з особливим спектром випромінювання). Методи світлодизайну торкаються дуже важливих 
сфер психіки людини, яка мешкає в цьому інтер’єрі. Художніми засобами світлодизайну можна 
змінити емоційний стан людини, створити ті чи інші відтінки настрою, зняти чи послабити стре-
сову напругу, сприяти досягненню зорового комфорту. 

У побутових приміщеннях світловий дизайн є багаторівневою системою з різноманітних 
освітлювальних приладів, яка одночасно вирішує функціональні, естетичні та емоційні завдання 
залежно від призначення того чи іншого приміщення. Наприклад, на кухні передусім важливо 
забезпечити функціональний аспект освітлення робочого місця. Значною мірою це стосується 
також кабінету, де насамперед вирішується питання правильності та ступеня освітлення робочо-
го столу. У вітальні необхідно створити сприятливу для відпочинку емоційну атмосферу, зати-
шок, чи, навпаки, — святкове сяйво вогнів. Усі ці питання можна вирішити за допомогою методів 
світлодизайну шляхом правильного і творчого використання світлотехнічних засобів дизайну. 
Тому проектування системи освітлення — один із найважливіших моментів у роботі дизайнера 
у процесі створення інтер’єру.

Світло може “виявити” або ж “зруйнувати”, спотворити архітектурний задум. Упродовж 
світлового дня візуальна структура будівлі є об’єктом сонячного світла, що створює безпе-
рервну гру світла і тіні, які підкреслюють пластичну динаміку об’ємів архітектурної споруди. 
Система освітлення в “темний” час доби сприяє розумінню замислу архітектора, дає можли-
вість виявити найбільш значущі елементи будівлі. Водночас нічне освітлення архітектурних 
об’єктів подовжує тривалість експонування, сприяючи естетичному сприйняттю міського пей-
зажу навіть в умовах обмеженої видимості, активно формуючи візуальну структуру міського 
середовища.

При цьому світловий вечірній образ об’єкта може формуватися так, щоб максимально забез-
печити його подібність денному, або ж, навпаки, створювати специфічний нічний декоратив-
но-театралізований образ, що не має безпосередніх аналогів в умовах природного освітлення 
і відзначається власними естетичними характеристиками. Нині реалізація концептуальних ар-
хітектурних ідей супроводжується опрацюванням та впровадженням нових прийомів та засо-
бів освітлення. Зокрема, нерідко на заміну колишньому одноколірному світлу приходять ком-
бінації кольорів, що сприяють виразнішому виявленню архітектурних форм.  

Світлодизайн ґрунтується на низці світлотехнічних параметрів, таких як оптимальна освіт-
леність, правильне відображення кольорів, гармонійний розподіл яскравості світла, тінеутво-
рення. Основним інструментом світлодизайну, є, звичайно, світло, яке і створює певне враження 
про простір, колір, форму, фактуру предметів. При цьому світлодизайн покликаний одночасно 
вирішувати не лише естетичні, а й функціональні завдання залежно від функціонального при-
значення того чи іншого приміщення.

За допомогою штучного освітлення, яким оперує світлодизайн, можна коригувати недоліки 
природного освітлення приміщень. Таким чином зазначимо, що світлодизайн є сучасною наукою 
про методи і засоби технічного використання освітлення при проектуванні дизайну приміщень 
з метою розв’язання практичних і естетичних завдань з їх освітлення.

У цьому розділі розглянуто лише окремі найважливіші, на нашу думку, завдання в зазначе-
ному напрямі.

•	 Світло	відіграє	ключову	роль	у	дизайні	візуального	оточення.	
•	 Архітектура,	люди	і	предмети	стають	видимими	винятково	завдяки	світлу.	
•	 Світло	впливає	на	наш	добробут,	естетичний	ефект	і	“настрій”	певного	приміщення	або	від-

критої зони.
•	 Світло	робить	можливим	сприйняття	простору.	Наше	сприйняття	архітектури	також	може	

залежати від певного освітлення: воно візуально розширює та виділяє простір, пов’язує і, 
навпаки, відділяє одну зону від іншої.

•	 Світло	може	змінити	зовнішній	вигляд	приміщення	чи	об’єкта	без	втручання	в	його	фізич-
ну форму. 
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•	 Світло	спрямовує	наш	погляд,	впли-
ває на сприйняття та звертає нашу 
увагу на специфічні деталі. 

•	 Світло	 може	 розділяти	 та	 інтерпре-
тувати кімнати, підкреслюючи пев-
ні області, або забезпечувати певну 
“спадкоємність” між інтер’єром та 
екстер’єром. 

•	 Розподіл	світла	та	рівень	освітленості	
здійснюють вирішальний вплив на те, 
як архітектура сприйматиметься на-
шим оком.

•	 Світло	застосовується	для	акцентуван-
ня уваги на певних зонах приміщення, 
таких як проходи, місця для очікуван-
ня та виставкові зони (рис. 4.1). 

•	 Зональне	 освітлення	 зі	 спрямовани-
ми світловими променями візуально 
відділяє одну зону від іншої. 

•	 Різні	 рівні	 освітлення	 встановлюють	
ієрархію сприйняття та спрямовують 
увагу спостерігача.

•	 Кольорова	 диференціація	 створює	
контраст та відокремлює індивіду-
альні зони (рис. 4.1, 4.2).

•	 Великі	площі	з	рівномірним	освітлен-
ням можуть здаватися надто монотон-
ними, якщо вони не поділені.

•	 Низький	 рівень	 загального	 освітлен-
ня дає підстави для додавання світло-
вих акцентів. 

•	 За	 допомогою	 системи	 управління	
освітленням функціональні зони бу-
дуть адаптовані для використання в 
різних цілях (рис. 4.3).

•	 Освітлення	 підлоги	 виділяє	 об’єкти	
та пішохідні зони.

	•	 Вертикальні	 зони	 розподілу	 виділя-
ються за допомогою підсвічення стін. Рівномірне підсвічення підкреслює стіну загалом, в той 
час як акцентуючі джерела надають стіні певну структуру. Яскраві стіни насичують приміщен-
ня корисним розсіяним світлом. 

      а                б                           в

Рис. 4.1. Використання світла як функціонально-
художній засіб візуалізації

                       а                 б                                
Рис. 4.2. Відокремлення індивідуальних зон

г
Рис. 4.3. Системи управління освітленням
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•	 Вертикальне освітлення використовується для візуального надання приміщенню форми. 
•	 Поверхні	 приміщення	 можуть	 бути	 відокремлені	 різним	 рівнем	 освітлення	 тих	 чи	 ін- 

ших зон. 
•	 Рівномірне	освітлення	поверхонь	підкреслює	їх	як	елементи	архітектури.	
•	 Непряме	освітлення	стелі	створює	розсіяне	світло	в	кімнаті.	Також	на	нього	впливатимуть	

такі властивості поверхонь стін, як колір чи блискучість (рис. 4.4).
•	 Виокремлення	світлом	архітектурних	елементів	відвертає	увагу	глядача	від	кімнати	як	ці-

лісного об’єкта, виділяючи її окремі частини. Таким чином, колони постають окремими си-
луетами на фоні освітлених стін. Вузькі низхідні пучки світла підкреслюють форми колон, 
тоді як розсіяне світло виділяє індивідуальні елементи або площини, відмінно промальову-
ючи їхні форми і текстури поверхонь (рис. 4.4–4.6).

•	 Різноманітне	освітлення	окремих	елементів	приміщення	може	надати	останньому	візуаль-
ної ієрархії.

•	 Комбінуючи	різні	типи	простору,	можна	створювати	цілі	архітектурні	паттерни	(рис.	4.7).	
Світло допомагає правильно інтерпретувати їх відповідно до структури і цілей. 

•	 Спрямоване	 світло	 дає	 можливість	 глядачеві	 дивитися	 всередину	 певної	 зони,	 надаючи	 
їй візуальної глибини.

•		Влучна	комбінація	якісних	матеріалів	з	правильним	освітленням,	кольором	світла	та	його	
наведенням є надважливою віхою на рівні розроблення дизайну приміщень.

Рис. 4.4. Вплив властивостей поверхонь 
на освітлення стелі

Рис. 4.5. Cвітлове виокремлення площин

Рис. 4.6. Світлове виокремлення 
індивідуальних елементів 

                      а                б       в           г                                
Рис. 4.7. Комбінуючі типи простору

                        а                       б               

                        в                       г                                
                                        

                        д                      е                               
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•	 Яскрава стіна позаду надає приміщенню просторової глибини та акцентує увагу на перс-
пективі. Освітлені об’єкти на задньому плані дають приблизно той самий ефект. Якщо емфа- 
за освітлення зміщена на передню частину кімнати, то фокусування уваги також переміс- 
титься з заднього плану на передній (рис. 4.8, 4.9).

• Високий рівень освітленості інтер’єру разом з темним екстер’єром створює сильне відо-
браження на склі. Завдяки цьому інтер’єр візуально збільшується вдвічі, тоді як всі об’єкти 
зовні “зливаються”. При зменшенні внутрішнього освітлення у світлу пору доби можна 
отримати зворотний ефект, де при погляді зовні інтер’єр не буде розпізнаватись за яскра-
вим відображенням екстер’єру (рис. 4.10, 4.11).

Напрямок освітлення

•	 Світло,	спрямоване	на	об’єкт	фронтально,	надає	високу	гнуч-
кість до моделювання. 

•	 Низхідне	 світло	 з	 джерела,	 що	 розташоване	 над	 об’єктом,	 
окидає об’єкт різкими власними тінями. Тилове джерело світ-
ла дає чіткий силует об’єкта. Різкість падаючого світла у таких 
випадках прямо пропорційна чіткості тіней, що утворилися 
(рис. 4.12, 4.13).

•	 Освітлення	 об’єктів	 буває	 вдалим,	 як	 правило,	 при	 кутах	 від	 
5° до 45° по вертикалі. Найоптимальнішим вважають кут 30°. 
Таке освітлення допомагає запобігти надмірним рефлексам  
та небажаним тіням на людях та об’єктах (рис. 4.14, 4.15).

•	 Чітко	 спрямоване	 точкове	 світло	 виділяє	 об’єкт,	 дозволяючи	
йому вигідно “суперечити” оточенню.

Рис. 4.8. Просторова глибина Рис. 4.9. Види освітлення об’єктів

Рис. 4.10. Збільшення інтер’єру Рис. 4.11. Різні варіанти візуалізації

Рис. 4.12. Напрямок 
освітлення

                        а                                 б                               

в

г

                        а                   б                               

                       в  

г
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Рис. 4.13. Тилове джерело світла

Рис. 4.14. Вдалий кут освітлення Рис. 4.15. Оптимальний варіант освітлення
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•	 Джерело	з	“малюючою”	лінзою	зосереджує	пучок	світла	в	овалі.	Заповнюючі	лінзи	допо-
магають створити приємний градієнт на фоні (рис. 4.16). 

•	 Для	настінних	об’єктів	слід	встановлювати	спрямовані	джерела	освітлення,	що	контрас-
тують з рівнем заповнюючого освітлення стін. 

•	 Контраст	 1:2	 буде	 майже	 непомітним.	 Контраст	 1:5	 дасть	 мінімальну	 перехідну	 зону	
від первинного об’єкта уваги до вторинного. Контраст рівня 1:10 і вище дає чітке роз- 
ділення зон уваги. Потужний контраст рівня 1:100 різко відокремлює об’єкти один від  
одного, але водночас створює небезпеку ненавмисної візуальної втрати, власне, стіни  
(рис. 4.17).

Освітлення значною мірою позначається також на сприйнятті ландшафту. Для освітлення 
рослин найчастіше позитивний ефект досягається за рахунок сполучення природного світла зі 
штучним, а використання ламп з особливими спектрами випромінювання може надати цікавого 
декоративного ефекту.

Таким чином, світловий дизайн — це створення багаторівневих систем з різноманітних освіт-
лювальних приладів, які одночасно вирішують функціональні, естетичні та емоційні завдання 
відповідно до призначення того чи іншого об’єкта. Важко знайти таку ділянку предметного світу, 
в якій освітлення не мало б істотного значення. 

Питанням використання освітлення для створення бажаних психологічних та естетичних 
ефектів займаються світлодизайнери, а саме: питаннями естетичного використання освітлення. 
Проте кожен дизайнер має розуміти, що його витвір може бути сприйнятим тими, для кого при-
значений, лише за рахунок певного освітлення, причому характер освітлення значною мірою 
впливає і на характер сприйняття. Тому жоден дизайнер не може байдуже ставитися до питань 
світлодизайну. Варто мати на увазі, що створити жаданий світловий ефект можна лише, вміло 
використовуючи відповідні технічні засоби. Хоча їх суто технічною стороною повинні займа-
тися інженери відповідних спеціальностей, без загального уявлення про них, їх конструктив- 
них особливостей та можливостей застосування не може обійтися жоден з тих, хто хоче ефек-
тивно їх використовувати. Художник, який не знається на фарбах, не створить шедевру. Кіно-
оператор не виявить себе як митець, якщо віртуозно не володіє кінотехнікою. Тож і дизай- 
нер повинен знати хоча б основні технічні засади художнього використання світла. 

                                 а               б        в                              
Рис. 4.16. Градієнт на фоні 

                                 а               б        в                              
Рис. 4.17. Приклади контрасту рівня 
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Питання для перевірки

1. Схарактеризуйте роль світла в житті людини.
2. Які найдавніші джерела світла вам відомі.
3. Що таке кольорова температура.
4. Дайте загальну характеристику електричних джерел світла.
5. Які основні функції освітлення.
6. Поясніть роль освітлення у дизайні.

4.2. Визначення проектних завдань

Проектування освітлення у світлодизайні є частиною творчого завдання, яке вирішує дизай-
нер у співдружності з фахівцями в галузі електроосвітлення. Зважаючи на неординарність за-
вдань, таке проектування не може бути затиснутим в жорстку систему заздалегідь визначених 
правил. З огляду на те що система технічних пристроїв працює відповідно до певних об’єктивних 
закономірностей, в усіх випадках система освітлення повинна враховувати й певні технічні ви-
моги та набутий досвід. Останні найбільш повно виявлені в правилах проектування загальних 
систем освітлення, на основі яких і повинні вирішуватися специфічні завдання світлодизайну.

Під час проектування загального освітлення зазвичай необхідно вирішити питання вибору 
систем і видів освітлення, величин освітлення, джерел світла, типів освітлювальних приладів, їх 
кількості та місце розташування.

У практиці проектування освітлювальних пристроїв використовуються дві істотно відмінні 
одна від одної системи освітлення. Перша — власне система загального освітлення, призначена 
не тільки для освітлення робочих поверхонь, а й для усього приміщення (чи іншого об’єкта) за-
галом. Таким чином, світильники загального освітлення здебільшого розміщуються під стелею 
приміщення на досить великій відстані від робочих поверхонь.

У системі загального освітлення розрізняють рівномірне та локалізоване розміщення сві-
тильників. У системі загального рівномірного освітлення відстань між світильниками у кож-
ному ряді та відстань між рядами витримуються незмінними. У системі загального локалізо-
ваного освітлення розташування кожного світильника визначається вибором найвигіднішого 
спрямування світлового потоку й усунення тіней над об’єктом, що освітлюється. Рівномір-
не розміщення світильників загального освітлення застосовується, якщо необхідно забезпе- 
чити однакові умови освітлення на всій площі приміщення. За необхідності додаткового  
освітлення окремих ділянок вже освітленого приміщення використовують локальне розмі-
щення світильників.

Локалізоване розміщення світильників дає можливість одночасно зі зменшенням питомої 
встановленої потужності, порівняно з варіантом рівномірного розміщення, забезпечити і кра-
щу якість освітлення, зокрема, створити бажане спрямування світлового потоку на відповідні 
поверхні, і запобігти тіням, що падають від близько розташованих предметів або від людей. До 
недоліків локалізованого розміщення світильників слід віднести дещо підвищену, порівняно з 
рівномірним розміщенням, нерівномірність розподілу яскравості в полі зору та деяке усклад-
нення монтажу електричної освітлювальної мережі.

Ще одна система — система комбінованого освітлення — передбачає як світильники, що роз-
міщені безпосередньо біля освітлюваного об’єкта, які призначені винятково для його освітлення 
(місцеве освітлення), так і світильники, що призначені для створення необхідного загального 
освітлення та вирівнювання розподілу яскравості в полі зору. 

Як правило, вихідними даними при визначенні комплектації світлотехнічного пристрою є 
призначення приладу, його тип, спосіб монтажу, конструкція і вид кріплення освітлювального 
приладу, а також тип лампи, що буде в ньому використана. Крім того, пристрій повинен мати 
необхідний рівень захисту відповідно до існуючих норм. Це стосується передусім електро-
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безпеки, а також захищеності від пилу, вологостійкості, кліматичного використання й захисту  
від механічних пошкоджень.

Потужність ламп для освітлення будь-яких об’єктів і приміщень різноманітного призначен-
ня підлягає розрахунку. У табл. 4.1 наведено наближені значення потужностей освітлення при-
міщень у побутових умовах.

Отже, першим етапом проектування сис- 
теми освітлення певного об’єкта є його ана-
ліз, необхідний для отримання повного уяв-
лення про об’єкт освітлення. На другому 
етапі обирається вид і система освітлення.

Таким чином, проектуючи освітлювальну 
систему, необхідно вирішити такі питання:

1. Обрати тип джерела світла (лампи роз-
жарювання, люмінесцентні лампи певного 
типу тощо).

2. Обрати систему освітлення (загальне, 
місцеве, комбіноване тощо).

3. Обрати тип світильника з урахуванням 
вимог до якості освітлення, економії, безпе-
ки і надійності роботи, а також, звісно, есте-
тики і архітектури приміщення.

4. Визначити кількість світильників, розподілити їх (рядами, в шаховому порядку, групами 
тощо).

5. Залежно від характеру освітлюваного об’єкта визначити рівень освітлення.
6. Зв’язок між вказаними параметрами визначається шляхом розрахунку системи освітлення.
У системі загального освітлення розрізняють рівномірне та локалізоване розміщення сві-

тильників. Відстань між світильниками у кожному ряду та відстань між рядами витримують-
ся незмінними. Розташування кожного світильника визначається з урахуванням вибору 
найоптимальнішого спрямування світлового потоку і усуненням тіней над об’єктами, що 
освітлюються, тобто повністю залежить від розміщенням об’єктів, які необхідно освітити. Рів-
номірне розміщення світильників загального освітлення застосовується за потреби забезпе-
чення однакових умов освітлення по всій площі приміщення. За необхідності додаткової під-
світки окремих зон приміщення, якщо ці ділянки мають досить значну площу, або якщо через 
конкретні умови неможливо застосувати місцеве освітлення, звертаються до локалізованого 
розміщення світильників.

При світлотехнічних розрахунках залежно від призначення освітлювальної установки та ви-
мог до неї повинні визначатися значення освітлюваності в характерних точках на вертикальних, 
горизонтальних чи поверхнях похилого розташування, середнє значення освітленості та яскра-
вості, а також повинні контролюватися якісні показники освітлення.

Світлотехнічні розрахунки забезпечують оптимізацію техніко-економічної ефективності 
освітлювальних систем (див. нижче) і дають змогу їх раціонального вибору і розміщення освіт-
лювальних приладів, при яких досягнення потрібних кількісних та якісних показників освітлен-
ня було б забезпечене при мінімальних витратах на обладнання та експлуатацію таких систем.

Розрахунок освітлення є досить складним технічним завданням, що має вирішуватися 
інженерами-світлотехніками. Нині з цією метою використовуються спеціальні комп’ютерні  
програми.

Розрахунок освітленості навіть для найпростішого випадку (наприклад, для рівномірного 
освітлення горизонтальної поверхні, на якій розташовані експоновані об’єкти) вимагає враху-
вання значної кількості факторів. Для цього використовуються емпіричні результати світло-
технічних досліджень, зведені у табл. 4.2.

                                                                Таблиця 4.1
Наближене освітлення у різних приміщеннях                                        

Примі- 
щення

Середня потужність, Вт/м2

Лампа  
розжарю-

вання

Галогенна  
лампа

Лампа  
денного 
світла

Спальня 10–20 14–17 4–5

Вітальня 10–35 25–30 7–9

Кухня 12–40 30–35 8–10

Ванна  
кімната

10–30 23–27 6–8

Коридор 10–15 11–13 3–4

Підвал, 
гараж

10–15 11–13 3–4
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Таблиця 4.2
Загальноприйняті норми освітленості приміщень при висоті стелі не більше ніж 3,5 м

Характеристика Тип приміщення Значення

Приміщення з приглушеним освітленням Спальня 10–12 Вт на м2

Приміщення з середнім рівнем освітленості Санвузол, робочий кабінет, дитяча 15–18 Вт на м2

Приміщення з найяскравішим освітленням Вітальня 20 Вт на м2

Вказана потужність у Вт належить до споживчої потужності звичайної лампи накалюван- 
ня, для інших видів ламп коефіцієнти наведено в табл. 4.3.

Для розрахунку необхідної кількості ламп площу приміщення потрібно помножити на зна-
чення з таблиці відповідно до типу лампи.

При розрахунку освітленості слід також враховувати природні джерела освітлення, залежно 
від розміщення кімнати насиченість природного освітлення дуже відрізняється. Кімнати, роз-
ташовані на південь, освітлюються надміру, період інсталяції може доходити до 8 год, тому на 
вікна, як правило, встановлюються світлофільтри, які допомагають регулювати освітленість 
приміщення.  У кімнатах, розташованих на північ, природного освітлення замало, тому відпо-
відно до нормативів рекомендують використовувати світлі кольори і майже не використовувати 
темні, адже чим темніший колір, тим більше сонячних променів він поглинає.

Таблиця 4.3
Коефіцієнти для деяких видів ламп

Тип лампи Характеристика

Галогенні лампи 
(без віддзеркалювачів)

При однаковій споживчій потужності цей вид лам дає у 1,5 разу більше 
світла. 
Для освітлення:
Галогенна лампа (40 Вт) ≈ Лампа накалювання (60 Вт)

Люмінесцентна 

та енергозберігаюча лампи

Дають приблизно в 5 разів більше світла порівняно зі звичайними лам-
пами. 
Для освітлення: 
Люмінесцентна лампа (15 Вт) ≈ Лампа накалювання (75 Вт)

4.3. Розрахунок освітлення

При світлотехнічних розрахунках, залежно від призначення освітлювальної установки та ви-
мог до неї, необхідно визначати значення освітленості в характерних точках на вертикальних, 
горизонтальних чи похило розташованих поверхнях, середнє значення освітленості Еср та яскра-
вості L, також потрібно контролювати певні якісні показники освітлення.

Світлотехнічні розрахунки забезпечують оптимізацію техніко-економної ефективності освіт-
лювальних систем і дають змогу раціонального вибору й розміщення освітлювальних приладів, 
при яких досягнення потрібних кількісних та якісних показників освітлення було б забезпечене 
при мінімальних витратах на спорудження й експлуатацію таких систем.

Коли розміри випромінюючого тіла істотно менші від відстані до освітлюваного об’єкта, при 
розрахунках джерело світла вважається точковим випромінювачем. Якщо необхідно розрахува-
ти освітленість у точці на поверхні, то використовується так званий точковий метод. Його сут-
ність полягає в обрахуванні сумарного освітлення, що визначається значеннями усіх точкових 
випромінювачів, які освітлюють цю точку.

 Інший розповсюджений метод розрахунку — метод коефіцієнта використання, що полягає 
у визначенні відношення світлового потоку, що падає на певну поверхню, до повного потоку 
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освітлювального приладу. Найчастіше цей метод використовується для розрахунку освітленості 
значних горизонтальних поверхонь.

Розрахунок освітлення є досить складною технічною задачею, що повинна вирішуватися 
інженерами-світлотехніками. На сьогодні усе частіше з цією метою використовуються спеціаль-
ні комп’ютерні програми. Оскільки художнє використання світла визначає світлодизайнер, то 
він повинен мати принаймні загальне уявлення про те, як здійснюється найпростіший розра-
хунок освітлення. Для прикладу нижче подаються принципові основи розрахунку загального 
освітлення приміщення з основними умовами та вимогами до такого розрахунку.

Розрахунок освітленості навіть для найпростішого випадку (скажімо, для рівномірного освіт-
лення горизонтальної поверхні, на якій розташовані експоновані об’єкти) вимагає врахування 
значної кількості факторів. Для цього використовуються емпіричні результати світлотехнічних 
досліджень, що є зведені у відповідні таблиці.

Розрахунок ведеться для визначення способу досягнення певного рівня освітленості (Е, лк). 
Цей рівень або задається з тих чи інших міркувань, або ж для стандартних умов приймається 
(теж за допомогою відповідних таблиць) його нормалізоване значення ЕН.

Якщо розрахунок проводять методом коефіцієнта використання світлового потоку, то мож-
ливі два його варіанти: а) задається кількість світильників N і ламп у кожному з них n, розра-
ховується необхідний світловий потік Ф кожної лампи, який забезпечив би бажане освітлення; 
б) навпаки, задається тип лампи, її потужність, а отже, світловий потік Ф, і вже за цими дани-
ми визначається необхідна їх загальна кількість — при обраному типі світильників, кількість 
яких N обраховується з урахуванням кількості ламп n у кожному.

У першому випадку розрахунок світлового потоку кожної лампи Ф проводять за формулою

     (4.1)

У цій формулі враховується площа приміщення S (м2) та обрана кількість світильників 
N з n лампами кожен. 

Оскільки у процесі експлуатації відбувається забруднення світильників та порушення у  
роботі ламп, то для врахування цього в розрахунок вводиться коефіцієнт запасу КЗ. Його ве-
личина визначається умовами експлуатації і може коливатись у межах від КЗ = 2 (у забруд-
нених приміщеннях) до КЗ = 1,3 (у чистих приміщеннях).

Поправочний коефіцієнт z враховує нерівномірність освітлення. Зазвичай його величину 
можна прийняти z = 1,1.

Також має значення затінення експонованих об’єктів глядачами. Враховується це відповід-
ним коефіцієнтом, величина якого найчастіше може бути прийнята γ = 0,9.

Найскладнішим для визначення є коефіцієнт використання світлового потоку джере-
ла світла ηн. Оскільки не весь світловий потік, що випромінюється лампою, потрапляє на 
освітлювану робочу поверхню, то повинна бути освітлена саме ця його частина. Вона знач- 
ною мірою визначається типом світильника, а також використанням світлового потоку, відби-
того від стін та стелі приміщення. Останнє залежить від коефіцієнта відбиття стін та стелі, а 
також від так званого індексу приміщення і. Коефіцієнт відбивання знаходиться за відповід-
ними даними у таблицях. Практично він змінюється від 0,7 при побілених стінах і стелі з біли-
ми шторами на вікнах до 0,1 при суцільному заскленні, нештукатуреній цеглі чи стінах з тем- 
ними шпалерами. Щодо індексу приміщення, то він визначається з виразу

i = A · B / Н · (A + B), 

де А – ширина, В – довжина, а Н – висота приміщення. 
Маючи вказані дані, за відповідною таблицею знаходять коефіцієнт використання світло-

вого потоку ηн. 
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Користуючись наведеною формулою (4.1), обраховується світловий потік Ф однієї лампи і  
за ним (знову ж таки з таблиць) добирається потрібний тип лампи. При цьому значення світло-
вого потоку для обраної лампи не повинно бути меншим за розраховане або перевищувати його 
більше ніж на 10–20 %.

Якщо відповідну лампу підібрати неможливо, то розрахунок необхідно повторити з іншою 
кількістю ламп (або світильників). Це досить важкий процес, тому в деяких випадках доціль-
ніше йти зворотним шляхом, тобто визначати кількість ламп за їхнім світловим потоком. Якщо 
в обраних світильниках розміщується по n ламп, а світловий потік кожної з них Ф, то кількість 
таких світильників визначається за формулою

Далі процедура здійснюється аналогічним чином.
Для перевірки розрахунку, а також для розрахунку освітлюваності конкретної точки похилої 

поверхні при загальному локалізованому освітленні може бути використаний точковий метод, в 
основу якого покладено вираз 

де ЕА — освітленість горизонтальної поверхні у розрахунковій точці А; ІА — сила світла в нап-
рямку від джерела світла до розрахункової точки А, що визначається за кривою розподілу 
світлового потоку обраного світильника та джерела світла; α — кут між нормаллю до поверхні,  
якій належить точка, і напрямком вектора сили світла в точці А; r — відстань від світильника 
до точки А (м).

Враховуючи, що r = Н / соs α і використовуючи коефіцієнт запасу К, отримуємо:

За критерій вірності розрахунку вважається нерівність ЕА ≥ ЕН.
Використовуються також інші методи розрахунку освітлення, наприклад, метод питомої 

потужності — найпростіший, але найменш точний метод. Його варто застосовувати лише при 
орієнтовних розрахунках. За цим методом при N · n ламп і площі приміщення S розраховується 
потужність кожної лампи, що становить Р = ω · S / N · n. Тут ω — питома потужність (Вт/м2), яка 
показує відношення потужності світлового пристрою до площі освітлюваного приміщення. Зна-
чення питомої потужності добирається з технічних таблиць, куди вони зведені для різних типів 
світильників та бажаного рівня освітленості.

4.4. Вибір і розміщення обладнання

Розміщення світильників визначається тим завданням, яке стоїть перед освітленням у кон-
кретному випадку. Однак для певних стандартних ситуацій існує низка знайдених на основі  
довгої практики відповідних рекомендацій.

Як зазначалося, при системі загального освітлення світильники можна розміщувати над 
освітлювальною поверхнею рівномірно або локалізовано. Рівномірне освітлення досягається 
оптимальним розташуванням світильників у просторі приміщення. У разі рівномірного освіт-
лення світильники розміщують правильними симетричними рядами, що й створює рівномірну 
освітленість по всій площі. При локальному освітленні світильники концентруються над освіт-
люваним об’єктом, забезпечуючи підвищений рівень його освітлення. 

Розміщення світильників у приміщенні зображене на рис. 4.18. Необхідні параметри 
розташування світильників розраховуються при відношеннях L < 2h. Оптимальним вва-



Світлодизайн70

ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ

жається співвідношення L/h = 1,4 – 1,8 — при пара-
лельному розміщенні світильників і L/h = 1,8 – 2,5 — при ша-
ховому їх розміщенні. Відстань крайнього ряду світиль-
ників до стіни (при розміщенні об’єктів вздовж неї)  
l = (0,25 – 0,3) L при розміщенні об’єктів освітлення вздовж 
стіни і l = (0,4 – 0,5) L при їх розміщенні на певній відда-
леності від неї. Відстань від світильника до освітлюваної по-
верхні h = H0 – hс, причому hс = (0,2 – 0,25) H0; H0 = H – hр; 
Hп = h + hр. Значення наведених величин видно з рис. 4.18. 
Необхідно звернути увагу на те, що практикою виявлено  
доцільність встановлення підвісу світильників над підлогою 
на висоті близько Hп = 3,5 м.

Також при збільшенні відстані між світильниками і по-
тужності кожного з них збільшується й нерівномірність освітлення. При зменшенні  потужності 
ламп і більш щільному розташуванні світильників нерівномірність зменшується, однак зрос-
тають початкові витрати на встановлення більшої кількості освітлювальної апаратури. Тому в 
кожному конкретному випадку потрібно обирати оптимальний варіант освітлення.

4.5. Економічна ефективність

Проблема енергозабезпечення в освітлювальних пристроях в усіх країнах світу останнім 
часом набуває все більшого значення, оскільки постійно збільшується використання електро-
енергії на освітлення. У промислово розвинених країнах на освітлення витрачається до 20 % 
електричної енергії, що ними виробляється. Частка електроенергії, що використовується на 
освітлення у різних країнах, представлена в табл. 4.4. 

Крім важливої ролі освітлення, потрібно враховувати, що воно відіграє значну роль корисного 
загальнобіологічного фактора, що допомагає сформувати сприятливі для роботи та відпочинку 
людей психологічні умови, а також має важливе санітарно-гігієнічне значення. З поліпшенням 
освітлення майже в усіх випадках підвищується продуктивність праці, іноді значною мірою — 
до 15 і більше відсотків, та якість роботи, знижується виробничий травматизм, а на вулицях 

і дорогах — аварійність транспорту. 
Витрати на поліпшення освітлення 
здебільшого швидко окупається еко-
номічно.

Тому раціональне використан-
ня електроенергії на освітлення має 
істотне економічне значення. Еко- 
номічність систем освітлення зде-
більшого залежить як від економіч-
ності джерел світла, що в них засто-
совуються, так і від ефективності їх 
використання.

Для визначення шляхів підви-
щення економічності систем освіт-
лення необхідно знати вплив на цей 

параметр різних їх характеристик. Аналіз складових витрат для переважної більшості освітлю-
вальних пристроїв доводить, що основною складовою загальних витрат є електроенергія. Для 
зменшення цих витрат з самого початку вибору системи освітлення потрібно орієнтуватися на 
застосування найефективнішого освітлювального обладнання, методів і режимів, при яких на 
досягнення поставленої мети витрачається якомога менше електроенергії.

 Рис. 4.18. Розміщення світильників

                                                                                Таблиця 4.4
Частка електроенергії, що використовується на освітлення                                                                     

Країна
Частка, 

%

У тому числі

Про-
мисл.

Дом. 
госп.

Адмін. 
буд.

Україна 15 33 32 35

США 20 11 23 66

Німеччина 10 32 25 43

Японія 15 55 27 18

Індія 17 9 28 60

Бразилія 17 2 25 44
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Щодо числа реальних заходів зменшення витрат на освітлення, то найважливішими з них є:
•	 широке	впровадження	в	житлових	та	громадських	будинках	ефективних	компактних	лю-

мінесцентних ламп;
•	 перехід	 у	 промисловості	 та	 громадських	 спорудах	 до	 освітлювальних	 приладів	 з	 більш	

ефективними лінійними люмінесцентними лампами;
•	 використання	електронних	пускорегулюючих	апаратів	замість	електромагнітних;
•	 автоматизований	контроль	і	управління	освітленням	залежно	від	інтенсивності	природно-

го освітлення.
Використання люмінесцентних ламп — надзвичайно ефективний спосіб перетворення елек-

тричної енергії на світлову. Світлова віддача таких ламп сягає 100 лм/Вт, що в багато разів пере-
вищує світлову віддачу стандартних ламп розжарювання. Оскільки в цих лампах нічому “пере-
горати”, то строк їхньої служби у 10–15 разів вищий за строк служби ламп розжарювання.

Строк служби визначається на основі випробування великої кількості ламп і означає очікува-
ний за нормальних умов строк виходу з ладу 50 % ламп. Як уже зазначалося, строк служби лампи 
істотно зменшується при підвищенні напруги живлення вище номінального значення. 

Однак при застосуванні будь-яких електричних ламп термін експлуатації лампи повинен ви-
значатися не лише часом до повного виходу з ладу, а й тим інтервалом, після якого світловий 
потік лампи в результаті нормального процесу старіння знижується до рівня, коли економічно 
доцільним стає її заміна на нову. Останнє особливо характерне для газорозрядних ламп, які з 
часом можуть знижувати свій світловий потік майже вдвічі. Йому також властивий вихід з ладу 
стартерів, що різко знижує світловий потік при одночасному зростанні споживання електро-
енергії. Це ж стосується баластних та компенсуючих конденсаторів.

При використанні ламп, розрахованих на низьку напругу (6, 12, 24 В), наприклад, більшості 
галогенних, по-перше, потрібно застосовувати трансформатори, а по-друге, слід мати на увазі,  
що вони споживають струм значної сили, який зумовлює істотне падіння напруги у з’єднуючих 
проводах, а отже, значні втрати потужності. Тому є потреба скорочувати останні, а також збіль-
шувати їх поперечний переріз (тим сильніше, чим більша їх довжина).

Питання для перевірки

1. У чому полягають основні завдання проектування освітлення.
2. Як виконується розрахунок освітлюваності точковим методом.
3. Як виконується розрахунок освітлюваності методом коефіцієнта використання.
4. Що впливає на вибір та розміщення освітлювального обладнання.
5. Від чого залежить економічна ефективність освітлення.

4.6. Освітлення міських вулиць і площ

Штучне освітлення вулиць і площ у темний час доби має особливе значення для магістралів, 
на яких є інтенсивний рух міського громадського транспорту, автомобілів і пішоходів. Осно-
вне завдання освітлення таких вулиць і площ — створення сприятливих умов для безпечного 
руху транспорту і пішоходів. Умови видимості водіями механізованого транспорту при штучно-
му освітленні вулиць визначаються: фактичним контрастом між об’єктом перешкоди і фоном, 
середньою яскравістю дорожнього покриття, засліплюючою дією освітлювального обладнання і 
рівномірністю розподілу яскравості дорожнього покриття (див. рис. 4.19).

У практиці вуличного освітлення можуть бути два типи контрастів: негативний — темна пе-
решкода на світлому фоні (прямий силует) і позитивний — світла перешкода на темному фоні 
(зворотний силует). У різних точках між світильниками контраст, як правило, не залишається 
постійним. Залежно від розміщення перешкоди стосовно світильників можуть спостерігати- 
ся обидва види перешкод. 
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Перешкоди яскравості і фону рівні у момент зміни виду контрасту. При цьому можливість 
зорового виявлення перешкоди водієм транспорту залежить від чутливості очей водія до що-

найменшої різниці яскравості при різних співвід-
ношеннях освітленості. Контрастна чутливість 
ока може знижуватися за рахунок засліплення 
вуличним освітленням. У цьому випадку для зо-
рового сприйняття перешкоди потрібен великий  
контраст яскравості. Коли перешкода досягне 
контрасту, що перевищує порогові значення, вона 
стає видимою. Відсутність видимості перешкод — 
небезпечний фактор в умовах вуличного руху. Ве-
личина ділянки, де відсутня видимість, є однією  
з характеристик якості вуличного освітлення.

За вимогами, що пред’являються до вуличного 
освітлення, вулиці, дороги, проїзні площі поділя-
ються на категорії (табл. 4.5).

  Таблиця 4.5
Категорії вулиць, доріг, проїздів, площ

Категорія вулиць і площ Характеристика

А
Магістральні вулиці загальноміського значення, швидкісні дороги, головні, вокзальні 
і транспортні площі

Б
Магістральні вулиці районного значення, а також площі житлових районів, перед те-
атрами, клубами, стадіонами, торговельними та іншими громадськими будівлями і 
спорудами загальноміського значення

В
Житлові вулиці у районах багатоповерхової забудови, що використовуються як ду-
блери магістральних вулиць, і вулиці з великою кількістю установ і торговельних під-
приємств, а також основні вулиці промислових районів

Г
Житлові вулиці в районах багатоповерхової забудови та вулиці місцевого руху промис-
лових і складських районів, місцеві проїзди на вулицях категорії А

Д
Проїзди і пішохідні доріжки в мікрорайонах, житлові вулиці з місцевим рухом у райо-
нах малоповерхової забудови

Рівень освітлення проїзної частини вулиць,  доріг і площ категорій А, Б, В і Г регламенту-
ється величиною яскравості та рівномірністю розподілу яскравості на сухих покриттях в на-
прямку спостерігача, який знаходиться на осі руху транспорту.

Середня яскравість покриття проїзних частин нормується, з одного боку, залежно від чисель-
ності населення міста (табл. 4.6), а з другого — при інтенсивному русі транспорту — залежно від 
ступеня інтенсивності руху (табл. 4.7).

  Таблиця 4.6
Мінімальна середня яскравість покриття проїжджої частини вулиць, 

доріг і площ у смузі руху транспорту

Категорія вулиць і площ
Чисельність населення міста, тис. чол.

До 100 100–250 > 250

А

Б

В

Г

0,2

0,1

0,1

0,1

0,4

0,2

0,2

0,1

0,7

0,4

0,2

0,1

Нормування середньої яскравості покриття в смузі руху при великій інтенсивності руху  
проводиться незалежно від категорії вулиць, але за умови, що значення яскравості для вулиць і 
площ міст з певною чисельністю населення відповідатиме вимогам табл. 4.7.

З метою рівномірної яскравості покриття проїжджих частин вулиць відношення макси-
мальної яскравості до мінімальної не має перевищувати 3:1 при нормованому значенні се-

Рис. 4.19. Вуличне освітлення
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редньої яскравості 0,4–1 кд/м2 і 5:1 при 
нормованому середньому значенні яскравості 
0,1–0,2 кд/м2. Середня яскравість непроїж-
джої частини вулиць і площ, які примикають 
до проїзної частини (тротуар, автомобільні 
стоянки тощо), повинна бути не менше по-
ловини значення середньої яскравості, нор-
мованої для проїжджої частини цих вулиць  
і площ.

Нормування рівня освітлення по яскра-
вості враховує світлові властивості поверхні 
дорожніх покриттів (світність, коефіцієнт від-
бивання, коефіцієнт поглинання, коефіцієнт 
пропускання). Це дає можливість ефективно впливати на зорове сприйняття окремих елементів 
проїжджих частин і тротуарів, застосовуючи різні дорожні матеріали, що може сприяти більш лег-
кому орієнтуванню водіїв транспорту і пішоходів, і тим самим підвищити ступінь безпеки вулич-
ного руху.

Рівень освітлення вулиць і проїздів категорії Д, тротуарів, що примикають до місцевих  
проїздів вулиць категорій А, Б, і головних пішохідних доріжок бульварів регламентується  
мінімальною горизонтальною освітленістю на рівні покриття і рівномірністю розподілу освіт-
леності (табл. 4.8).

Таблиця 4.8
Мінімальна горизонтальна освітленість вулиць категорії Д,  

тротуарів і головних пішохідних доріжок бульварів, лк 

Категорія вулиць, тротуарів і пішохідних доріжок
Чисельність населення міста, тис. чол.

до 100 100 – 250 > 250

Тротуари, що знаходяться від основної проїзної частини ву-
лиці на відстані > 5 м, а також тротуари  місцевих проїздів, 
пішохідні доріжки бульварів на вулицях: 
категорії А 
категорії Б
Вулиці категорії Д

0,2
0,2
0,2

0,5
0,2
0,2

1
0,5
0,2

На вулицях і проїздах категорії Д відношення максимальної горизонтальної освітленості до 
мінімальної не повинно перевищувати 15:1, на тротуарах і бульварах — 25:1. Для міст, що роз-
ташовані на північ, норми освітленості підвищуються.

Для вуличного освітлення як джерела світла використовують лампи розжарювання, люмінес-
центні, ртутні (ДРЛ) і світлодіодні лампи. Люмінесцентні лампи і ДРЛ мають світлову віддачу у 
два рази більшу, ніж лампи розжарювання. Крім того, їм притаманна низька яскравість поверхні, 
гарна кольоропередача і більш рівномірний розподіл яскравості по дорожньому покриттю, осо-
бливо під час атмосферних опадів. При проектуванні вуличного освітлення необхідно вводити 
коефіцієнт запасу, який враховує процес “старіння” ламп, що дорівнює 1,3 — для світильників з 
лампами накалювання і 1,5 — для світильників з газорозрядними джерелами світла.

Вуличні світлодіодні світильники мають високий ККД. Енергія діодів перетворюється зде-
більшого у світло, а не тепло, на відміну від лампи розжарювання. При світлодіодному освіт-
ленні вулиць вдається значно знизити витрати енергоспоживання, оскільки вони працюють з 
малою потужністю споживання (див. розд. 3.4). Порівняно з газорозрядними приладами еко-
номія досягає 70 %. Також світлодіодні вуличні LED-світильники дають яскраве і чисте світло. 
Інтенсивність освітлення вулиць чи будинків можна контролювати, для чого й використовують- 
ся спеціальні контролери. На відміну від люмінесцентних ламп діоди не мерехтять, спа-
лахують відразу після увімкнення. Світлодіодне освітлення менше стомлює очі. Наступ- 

      Таблиця 4.7

Мінімальна середня яскравість покриття  
проїжджої частини вулиць, доріг і площ залежно  

від інтенсивності руху транспорту, кд/м2

Найбільше число транспортних  
одиниць, що проїжджають по  

вулиці за 1 год в обох напрямках

Мінімальна 
середня  

яскравість

> 200

1000–2000 

500–1000 

200–500 

50–200

1

0.7

0.4

0.2

0.1
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на перевага освітлення вулиць, будинків світлодіодами — довговічність ламп. Термін експлу-
атації становить до 100 тис. год безперервного використання. При цьому діоди не вимагають 
якого-небудь періодичного обслуговування або створення спеціальних умов при використан- 
ні на вулицях (рис. 4.20).

Світлодіодам, що встановлюються в ліхтарі, притаманні: великий запас механічної міцнос-
ті, стійкість до вібрацій, проникнення пилу, високої вологості і різких перепадів температур. 
Вуличне світлодіодне освітлювальне обладнання працює в будь-яких погодних умовах серед-

ньої смуги. Діапазон можливих 
температур становить від –45 до 
+60 °C. Стосовно вологості і попа-
дання пилу, то діодні прилади, що 
використовуються при вуличному 
світлодіодному освітленні, мають 
ступінь захищеності IP 65, тобто 
повний захист від пилу і потоків  
води з будь-якого боку.

За характером світлорозподілу 
вирізняють світильники з широ-
ким несиметричним світлорозподі-

лом (рис. 4.21), світильники з широким і середнім симетричним світлорозподілом (рис. 4.22) 
і світильники з розсіяним симетричним світлорозподілом (рис. 4.23). Вибір типу світильника  
обґрунтовується залежно від нормованого для цієї вулиці значення середньої яскравості і шири-
ни проїзної частини.

Для вулиць з нормованим значенням середньої яскравості 0,4–1 кд/м2 доцільно проектувати:
1) якщо ширина проїжджої частини до 24 м при односторонній і дворядній схемах розташу-

вання світильників — світильники з несиметричним боковим вузьким світлорозподілом у гори-
зонтальній площині (рис. 4.21, а);

2) якщо ширина проїжджої час-
тини більше ніж 24 м при дворядній 
та прямокутній схемах розташу-
вання світильників — світильники 
з несиметричним бічним широким 
світлорозподілом у горизонтальній 
площині (рис. 4.21, б);

3) якщо ширина проїжджої час-
тини до 18 м і при осьовому розта- 
шуванні світильників по осях руху — 
світильники з несиметричним дво-
стороннім світлорозподілом у гори-
зонтальній площини (рис. 4.21, в);

4) для освітлення перехресть — 
світильники з несиметричним чоти-
ристороннім світлорозподілом у го-
ризонтальній площині (рис. 4.21, г).

Для освітлення вулиць з нормо-
ваним значенням середньої яскра-
вості 0,1–0,2 кд/м2 або з мінімаль-

ною горизонтальною освітленістю 0,2–1 лк доцільно використовувати світильники з широким 
або середнім симетричним світлорозподілом (рис. 4.22).

Для освітлення бульварів і тротуарів можна застосовувати світильники з розсіяним світло-
розподілом (рис. 4.23).

Рис. 4.21. Широкий несиметричний світлорозподіл 
світильників вуличного освітлення: 

а – несиметричне бічне вузьке; б – несиметричне бічне 
широке; в – несиметричне двостороннє; 

г – несиметричне чотиристороннє;
д – у вертикальній площині

в горизонтальній площині

Рис. 4.20. Вуличне світлодіодне освітлення

а б

в г

д
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Розміщення ліхтарів вуличного освітлення на вулицях проводиться залежно від категорії і 
ширини вулиці (рис. 4.24–4.26).

Опори (щогли) ліхтарів повинні бути легкими і не створювати ефекту громіздких споруд,  
що порушують загальну композицію вулиці як у темну, так і в денну пору.

Крок світильників (відстань між ліхтарями або окремими світильниками в одному ряду 
по лінії їх розташування вздовж вулиці) для міських вулиць з нормованою середньою яскра- 
вістю покриття проїжджої частини може бути визначений відповідно до проектного розташу- 
вання світильників (див. рис. 4.27) за формулою

де L — крок світильників у м; n — кількість рядів світильників;  — сума коефіцієнтів 

яскравості від усіх рядів світильників; K — коефіцієнт запасу; Fл — світловий потік ламп одного 
світильника в лм; m — число світильників на одному ліхтарі; b — ширина проїжджої частини 
вулиці в м.

Рис. 4.22. Широкий і середній 
симетричний світлорозподіл світильників  

вуличного освітлення

Рис. 4.23. Розсіяний симетричний 
світлорозподіл світильників вуличного  

освітлення

Рис. 4.24. Схема одностороннього 
розташування світильників.  
Ширина проїжджої частини  

не більше ніж 12 м

Рис. 4.25. Схема осьового 
розташування світильників.  
Ширина проїжджої частини  

не більше ніж 18 м

Рис. 4.26. Схема двосторон-
нього розташування світильників.  

Ширина проїжджої частини не 
більше ніж 12 м

а б а б
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Коефіцієнт використання за яскра-
вістю для цього ряду світильників ви-
значається залежно від взаємного роз-
ташування ряду ліхтарів і освітлюваної 
смуги за формулами при розташуванні 
ряду світильників над шаром, що освіт-
люється (рис. 4.27, а): 

      

де b1 і b2 —  відстані від проекції ряду 
світильників до меж шару, що освітлю-

ється в м;   — коефіцієнт використання за яскравістю для цього типу світильника у напрямку 
проїжджої частини β = 0°;   — коефіцієнт використання за яскравістю для цього типу світиль-
ника у напрямку проїжджої частини β = 180°.

Коефіцієнт використання за яскравістю світильників у напрямку β = 0° і β =180° визначаєть-
ся залежно від співвідношень  і .

Коефіцієнт засліпленості S для вулиць, доріг і площ з інтенсивним рухом транспорту визна-
чається за формулою

де βе — сумарна еквівалентна вуалююча яскравість світильників усіх рядів установки для ву-
лиць, а для площ — від усіх світильників одного ліхтаря в кд/м2; К — коефіцієнт запасу; BН — 
величина нормованої середньої яскравості в кд/м2.

Еквівалентна вуалююча яскравість світильників і кількість діючих світильників визначають-
ся таким методом.

Для вулиць і доріг кількість діючих світильників обладнання n визначається за формулою
 

де I90 — сила світла світильника для площини (β = 90° під кутом α = 90°); d — умовний розра-
хунковий діаметр поверхні світильника, що світиться в м; L — крок світильників d; m — число 
світильників на одному ліхтарі.

При розрахунку еквівалентної вуалюючої яскравості передбачається, що спостерігач зна-
ходиться на проїжджій частині по лінії розташування ряду світильників. Визначення значень 
βе від світильників першого ряду розраховується за формулами:

від 1-го світильника:

від 2-го світильника:

від 3, 4, 5-го світильників:

Рис. 4.27. Розташування світильників:
а – над площиною, що освітлюється;
б – поза площиною, що освітлюється

а б
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від усіх інших світильників:

де α — коефіцієнт нееквівалентності рівний для ламп накалювання 1, для люмінесцентних ламп 
і ДРЛ — 1,3; H — висота світлового центру світильника в м; h — висота спостерігача над рівнем 
землі — 1,5 м; I70, I80, I85, I90 — значення сили світла світильника в площині β = 90° під кутом α = 
70°, 80°, 85°, 90° відповідно.

Сумарна еквівалентна вуалююча яскравість від усіх діючих світильників першого ряду ви-
значається як: 

Розрахунок еквівалентної вуалюючої яскравості від інших рядів світильників розрахову- 
ється за рівнянням

де — відстань між першим рядом світильників і рядом, який розглядаємо по ширині вулиці.
Для площ: сумарна еквівалентна вуалююча яскравість, що створюється всіма світильниками 

одного ліхтаря, визначається з рівняння

 

де Imax — максимальне значення сили світла світильника в зоні α = 65°–75°; l — відстань від 
основи ліхтаря до спостерігача — 2,7 Н.

Для виконання основних умов видимості водіями транспорту при штучному освітленні ву-
лиць висота установки світильників повинна відповідати вимогам обмеження засліпленості і 
рівномірності розподілу яскравості проїзної частини вулиць і площ у поперечному напрямку, а 
на вулицях і площах з нормованою середньою яскравістю 0,4–1 кд/м2 також вимогам щодо ство-
рення необхідного контрасту між об’єктом і фоном.

Величина коефіцієнта засліпленості в освітлювальних установках вулиць і площ не повинна 
перевищувати 1,15.

Відповідно до цього при проектуванні вуличного освітлення висота встановлення сві- 
тильників приймається за умовами обмеження засліпленості і повинна бути не менша вели- 
чин, наведених у табл. 4.9.

За умовами рівномірності розподілу яскравості в поперечному напрямку проїжджої  частини 
висота установки світильників має відповідати вимогам, наведеним у табл. 4.10, а в поздовжньо-
му напрямку проїжджої частини — вказівкам, що містяться в табл. 4.11, в якій визначено допус-
тимі відношення відстані (кроку) між світильниками (L) до висоти їх монтажу (H).

При підвішуванні світильників на тросах висота над проїжджою частиною повинна бути  
не менше ніж 6,5 м. При встановленні світильників над контактною мережею трамвая чи тро-
лейбуса висота світильників, тросів і проводів вуличного освітлення над поверхнею проїжд- 
жої частини повинна бути не менше ніж 8 м при трамвайній лінії і 9 м при тролейбусній лінії. 
Відстань від проводів вуличного освітлення до несучого тросу чи контактного дроту приймаєть-
ся не менше ніж 1,5 м.

Виліт кронштейнів від осі опори до осі підвісного світильника, як правило,  проектується на 
рівні 2 м, але не менше ніж 0,5 м.

Найменша висота монтажу світильників за умови створення необхідного контрасту при нор-
мованій середній яскравості 0,4–1 кд/м2 може бути визначена за кривими, що побудовані  за-
лежно від величини світлового потоку одного ліхтаря (див. рис. 4.28).
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Таблиця 4.9

Найменша висота монтажу світильників за умови обмеження осліпленості

Найменування  
світильників

Максимальний  
світловий потік ламп  

одного ліхтаря, лм

Мінімальна висота монтажу H, м

лампи  
накалювання

лампи ДРЛ
люмінесцентні 

лампи 
Світильники, що мають 

умовний захисний кут1

не менше ніж 15°,  

а також люмінесцентні сві-

тильники незалежно  

від величини  

захисного кута

≤ 5000 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000

6

6

6,5

7,5

9

10,5

6

6

7

8,5

10

11

6

6,5

7,5

9

10,5

12

Світильники широкого  

світлорозподілу  

з дзеркальними  

і призматичними

системами

≤ 5000

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

7

8

9

10

12

13,5

7,5

8,5

9,5

11

12,5

14

6

6,5

7,5

9

10,5

12

 Таблиця 4.10
Найменша висота монтажу світильників за умовами рівномірності розподілу 

яскравості у поперечному напрямку проїжджої частини

Схема розташування світильників Hmin, м

одностороння b – ∆

осьова b/2

дворядна шахова b/2 – ∆

дворядна по осі вулиці b/2 – ∆

дворядна прямокутна b/4 – ∆/2

дворядна прямокутна по осях руху b/6 – ∆

Таблиця 4.11

Найбільше значення відношення відстані між світильниками (L) 
до їх висоти монтажу (H)

Характеристика світильників

Граничні значення відношень 
L/H при

BH = 0,4 – 1 BH = 0,1 – 0,2

Світильники широкого світлорозподілу  

з лампами накалювання
4,5 5,5

Світильники широкого світлорозподілу  

з лампами ДРЛ і люмінесцентними лам-

пами
5 6

Світильники розсіяного рівномірного 

світлорозподілу з довільними джерелами 

світла
4 5

Зазначимо, що b — ширина проїжджої частини вулиці, ∆ — виліт кронштейну в напрямку 
проїжджої частини, відраховуючи від бортового каменя.

1 Під умовним захисним кутом вважається захисний кут, що створено розсіюючим склом з коефіцієнтом про-
пускання ≤ 0,55.
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Питання для перевірки

1. У чому полягають основні завдання про-
ектування освітлення міських вулиць і площ?

2. Як виконується розрахунок освітлю-
ваності?

3. Назвіть основні критерії вибору та роз- 
міщення освітлювального обладнання.

4. Наведіть основні показники норму-
вання рівня освітлення за яскравістю ву-
лиць і проїздів.

5. Наведіть методику розрахунку екві-
валентної вуалюючої яскравості.

4.7. Порівняльна технічно-економічна оцінка  
освітлювального обладнання

Порівняльна технічно-економічна оцінка різних варіантів освітлювального обладнання здій-
снюється за величиною питомої потужності (Р0), економічної ефективності (С) і строку окуп-
ності обладнання (τ).

Питома встановлена потужність на 1 км вулиць, доріг і проїздів визначається за формулою 
 

де P0 — питома встановлена потужність у кВт/км проїжджої частини вулиці; Рсв — потужність 
ламп у світильнику з урахуванням втрат у пускорегулюючій апаратурі у Вт; m — число світиль-
ників на одній опорі; n — число рядів ліхтарів; L — крок світильників у м. 

Економічна ефективність обладнання (питомі експлуатаційні витрати з урахуванням капі-
таловкладень) розраховується за формулою

де C — економічна ефективність установки в грн рік/км; C1 — питомі експлуатаційні витрати в 
грн рік/км; Ki — питомі капіталовкладення в грн/км; ε — нормативний коефіцієнт, що дорівнює 
0,125 для електротехнічного обладнання.

Питомі експлуатаційні витрати охоплюють такі складові:

С = Се + Сa + Сл + Соб ,

де Се — питома вартість електроенергії за рік; Са — питомі амортизаційні відрахування; Сл — 
питома вартість ламп, що змінювалася за рік; Соб — питома вартість обслуговування обладнан-
ня за рік.

Значення Се, Са, Сл, Соб визначаються за формулами

де ξ — коефіцієнт, що враховує втрати потужності в мережі, що дорівнює 1,06; Т — час, протягом 
якого світильники працюють за рік; Ke — вартість 1 кВт · год електроенергії в грн; j0 — аморти-
заційні відрахування на опори (для залізобетонних — 0,05); jс — амортизаційні відрахування на 
світильники — 0,1; Ke — вартість одного світильника (без врахування вартості самих ламп) у грн; 

Рис. 4.28. Мінімальна висота підвісу світильників 
за умовами створення необхідного контрасту
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Kл — вартість ламп у світильнику в грн; Kо — вартість опори в грн; Тл — строк служби ламп у год; 
jоб — коефіцієнт відносних витрат на обслуговування світильників — 0,1.

Питомі капіталовкладення у рік на 1 км вулиці визначаються зі співвідношення

Строк окупності освітлювального обладнання визначається за формулою 

  

де Кi1
, Кi2

— питомі капіталовкладення за конфігураціями обладнання, що порівнюється; Ci1
, Ci2

— 
сумарні питомі експлуатаційні витрати в рік за тими самими конфігураціями обладнання.

Техніко-економічні показники обладнання при освітленні площ визначаються відповідно  
до викладеної методики, але величини P0, Ci і Ki визначаються для площі загалом.

Для прикладу проведено розрахунок освітлювального обладнання для площі з закладом 
культури.

Bн = 0,7, S = 25000 м2, схема живлення — кабельна, розміщення опор — довільне.
Розрахунок проведемо в такій послідовності:
1. З позицій кольоропередачі як джерела світла виберемо люмінесцентні лампи. Тип сві-

тильника — СКЗЛ 3×80.
2. Визначимо сумарний світловий потік ламп за формулою 

      

де  N — загальне число світильників на площі; 
Sп — площа, що освітлюється в м2; Bmax — 
максимальний коефіцієнт використання 
за яскравістю для цього типу світильників 
(приймаємо b/H = 5, β = 0°); К — коефіці-
єнт запасу.

Підставляючи, відповідно, в розрахун-
ковий вираз числові значення, отримаємо:

Визначаємо тип опор, кронштейнів і кількість світильників (табл. 4.12).
Розташування опор зображено на рис. 4.29, з якого видно, що L/H = 4 і відношення відстані 

від опори  до ближньої ділянки площі до висоти підвісу дорівнює 1,6, тобто менше 2.
3. Виконується перевірочний розраху-

нок коефіцієнта осліпленості:

,

тобто менше ніж 1,15.
На вулицях з трамвайним або тролей-

бусним рухом для монтажу світильників 
вуличного освітлення зазвичай викорис-
товують щогли контактної мережі.

Рис. 4.29. Схема площі, що освітлюється

Таблиця 4.12

Тип опори, наприклад, МК-12УД,  
з кронштейном Ш-1, Н = 12,5 м

Характеристика Значення

Число світильників на опорі 6

Світловий потік одного ліхтаря 6 · 11000 = 66000 лм

Число опор
 

Число рядів 2

Крок 12,5 · 4 = 50 м



Світлодизайн 81

ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ

Освітлювати тротуари можна ліх-
тарями, що призначені для освітлення 
проїжджої частини, або ж окремими 
спеціальними ліхтарями. Коли ліхтарі, 
що освітлюють проїжджу частину ву-
лиці, розташовані на озелененій смузі 
між проїжджою частиною і тротуаром, 
їх використання для освітлення тротуа-
рів ускладнюється за рахунок дерев, що 
перешкоджають поширенню світлового  
потоку ліхтаря у напрямку тротуару.  
У цих випадках доцільно встановлюва-
ти ліхтарі з двома кронштейнами, ви-
несеними у бік проїжджої частини і в 
бік тротуару. Як видно з рис. 4.30, висо-
та монтажу світильника, що освітлює 
тротуар, може бути нижчою, ніж висо-
та монтажу світильника, що освітлює 
проїжджу частину. Доцільним є освіт-
лення тротуару світильниками, вста-
новленими на кронштейнах, прикріпле-
ними до стін будинків. Цей спосіб, як 
правило, застосовують на нешироких  
вулицях, на яких освітлювати проїжджу 
частину зручно світильниками, підвіше-
ними на тросах.

Необхідно дотримуватися двох умов: 
по-перше, не повинні засвічуватися до-
вколишні вікна житлових приміщень і, 
по-друге, світильники повинні бути до-
ступними для обслуговування.

На перехрестях і пішохідних перехо-
дах світильники розташовують так, як 
показано на рис. 4.31.

На великих площах можна застосову-
вати ліхтарі на високих опорах (20–25 м  
і вище) з установкою на кожному кіль- 
кох світильників — люмінесцентних, 
ртутних з виправленою кольоровістю  
або світлодіодних. Застосування ксе-
нонових ламп високої потужності через  
їх невелику світлову віддачу (25 лм/Вт)  
для освітлення площ можливе лише в 
окремих випадках, коли це аргументо- 
вано загальним архітектурним і тран-
спортним проектом площі і виправдову-
ється техніко-економічними розрахунка-
ми. При цьому слід враховувати питання 
естетики площі в денний і нічний час.

На площах з круговим рухом тран-
спорту опори зі світильниками потріб-

Рис. 4.31. Схеми розташування світильників:
а – на перехресті вулиць; 

б – на пішохідному переході через вулицю

а б

Рис. 4.30. Ліхтар для освітлення тротуару 
та проїжджої частини вулиці
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но розташовувати з зовнішнього боку проїжджої частини, а не на центральному острівці. Вибір 
типу і параметрів освітлювальних установок для типових рішень житлових вулиць з місцевим 
рухом з нормованою горизонтальною освітленістю проводиться без виконання розрахунків за 
типовими рішеннями освітлення вулиць (рис. 4.32).

При проектуванні освітлен-
ня житлових вулиць з місцевим 
рухом вибір типу ліхтарів та їх 
розміщення проводиться з ура-
хуванням зелених насаджень, які 
можуть істотно впливати як на 
ефективність використання світ-
лового потоку світильника, так 
і на загальне зорове сприйнят- 
тя людиною нічної панорами ву-
лиці. Зауважимо, що основна мета 
освітлення вулиць такого роду — 
забезпечити безпеку пішоходів. 
Для цього необхідно рівномірно 

освітлювати тротуари, відтіняючи їх бордюри, так само рівномірно освітлювати проїжджу час-
тину, не допускаючи засліпленості водіїв і пішоходів.

Питання для перевірки

1. У чому полягають основні етапи технічно-економічної оцінки освітлювального обладнання?
2. Наведіть основні показники економічної оцінки освітлювального обладнання. 
3. Наведіть методику порівняльної технічно-економічної оцінки.

4.8. Освітлення транспортних і пішохідних розв'язок і споруд

З різким зростанням кількості автомобільного транспорту у великих містах на перетинах ма-
гістральних вулиць виникають складні розв’язки транспортного та пішохідного руху в різних 
рівнях з тунелями, шляхопроводами та естакадами. Такі розв’язки зазвичай займають дуже ве-
ликі території, траси проїздів, на значній частині свого розташування криволінійні і проходять 
по відношенню один до одного на різних рівнях. Все це дуже ускладнює проектування штучного 
освітлення такого роду “розв’язок”.

У цих випадках штучне освітлення можна здійснювати двома принципово різними способа-
ми: а) за допомогою розміщення світильників по трасах усіх проїздів; б) за допомогою розміщен-
ня світильників на дуже високих (20–40 м) опорах з освітленням всього комплексу перетину 
заливним світлом. Другий спосіб освітлення дає змогу різко зменшити кількість опор, створити 
рівномірний розподіл світлових потоків і яскравості по всіх проїздах, усунути велику кількість 
джерел світла з поля зору водіїв транспорту, прийняти сприятливе рішення всієї освітлювальної 
системи з точки зору естетики денної і нічної панорам.

Прикладом такого проекту штучного освітлення складного міського транспортного вуз-
ла може служити система освітлення транспортного вузла в Роттердамі (Голландія) з розташу-
ванням опор світильників (рис. 4.33). Вся система освітлення складається з 16 опор висотою  
від 26 до 35 м, на кожній з яких споруджено майданчик діаметром 8,5 м з 24 світильниками, 
з натрієвими лампами потужністю 200 Вт при світловому потоці кожної лампи 23 000 лм. 
Середня яскравість становить 1,5 кд/м2 при середній освітленості 25 лк. Середня відстань між 
опорами — 100 м.

Рис. 4.32. Освітлення міського середовища
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На рис. 4.34 зображено опору з гвин-
топодібними ребрами для зниження ко-
ливання під дією вітру. У деяких кра-
їнах Західної Європи для освітлення 
транспортних “розв’язок” застосовують 
опори висотою 30–45 м з установкою 
комбінацій з ртутних, натрієвих та світло-
діодних ламп, що мають сумарний світло-
вий потік до 5 млн лм на щоглу. В Англії,  
в одному з районів, застосовано опори  
висотою 25 м з установкою на них по 
чотири ртутні лампи 1000 Вт з колірною 
корекцією.

Проектування такого роду освітлю-
вальних систем проводиться за спеціаль-
ною методикою розрахунку за допомогою 
сферичних номограм, нанесених на напів-
шарову оболонку з листової пластмаси. За 
цією методикою спочатку вибирають по-
ложення та висоту щогл для монтажу світильників, а потім проводять перенесення освітлених 
поверхонь на сферичну поверхню номограми, зважаючи на кути, під якими точки площини ви-
дно з центру світильника при заданих його координатах. Освітленість обчислюються за допо-
могою спеціалізованих комп’ютерних програм.

Штучне освітлення транспортних тунелів влаштовують відповідно до вимог всебічно-
го пом’якшення впливу на водіїв транспорту “світлового порогу”: при в’їзді в тунель і за  
сприятливого освітлення в межах всієї протяжності тунелю. “Світловий поріг” особливим 
чином помітний в денний час, коли штуч- 
не освітлення “змагається” з природ-
ним денним світлом, що знаходить своє 
відображення і в нормуванні штучного  
освітлення тунелів. У коротких тунелях, 
де природним денним світлом забезпечу-
ються норми освітленості (див. табл. 4.13), 
штучне освітлення для денного режиму 
не реалізують. Прикладом можна назвати 
транспортний тунель довжиною 52,8 м на 
Арбатській площі у Москві.

Проведені у Голландії дослідження з 
освітлення тунелів показали, що водій, 
який під’їжджає до тунелю при нормаль-
ній швидкості, повинен розрізняти пе-
решкоди біля в’їзду до нього на відста- 
ні 91,4 м від порталу. На цій відстані 
немає помітного вимірювання рівня 
адаптації очей2  водія, при цьому вияв-
ляється так званий ефект “чорного отвору”. Дослідження щодо яскравості, необхідної для  
забезпечення потрібної видимості в цих умовах, показали, що водій повинен бачити перешко-
ди площею 51,6 м2, що мають контраст зі своїм фоном 20 % на відстані не менше ніж 100 м 
за час 0,1 с.

2 Адаптація очей — властивість очей пристосовуватися до сприйняття світла при різних яскравостях. 

Рис. 4.33. Схема розташування опор 
на транспортній розв’язці Роттердам — Ван Бріне-

норд (чорними крапками показані опори)

Рис. 4.34. Освітлювальна опора з 
гвинтоподібними ребрами для зниження коливань 

під дією вітру (транспортна розв’язка Роттердам — 
Ван Бріненорд)
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Таблиця 4.13 
Найменша висота монтажу світильників за умови обмеження осліпленості

Режим 
освітлення

Мінімальна горизонтальна освітленість на рівні дорожнього покриття, лк

відстань від вхідного порталу, м відстань від вихідного порталу, м

0 25 50 75 ≥100 0 25 50 75 ≥100

денний

вечірній

нічний

400 

20 

10

250

20

10

150

20

10

60

20

10

20

20

10

120

20

10

120

20

10

60

20

10

30 

20

10

20

20

10

Примітка. На проміжних точках тунелю освітленість при денному режимі приймається пропорційно 
відстані від вхідного або вихідного порталу.

Отримувати необхідну яскравість за рахунок лише штучного освітлення не економічно, до-
цільнішим є пристрій люверсів3 у зоні в’їзду. Люверси можуть забезпечувати зниження при-
родної освітленості до 10 разів. Довжина зон адаптації становить 70–90 м залежно від розра-
хункової швидкості руху в тунелі (чим більша швидкість, тим більша довжина зони адаптації). 
Денне світло поступово зменшується до 2–3 %. У нічний час зона адаптації висвітлюється так 
само, як і весь тунель.

Прикладом тунелю з люверсами може служити тунель у м. Рендсбург (Німеччина) на авто-
магістралі Лісабон — Стокгольм при перетині нею Кільського каналу. Цей тунель відкритий для 
руху у 1961 р. Загальна його довжина становить 1280 м при ширині кожної проїжджої частини 
6,8 м. Середня частина тунелю освітлюється двома безперервними рядами арматур, встановлених 
на висоті 4,12 м над рівнем проїжджої частини. У зонах адаптації довжиною 79,5 м природне денне 
світло, що проходить через отвори між поперечними балками, поступово послаблюється до 3 %, і 
прямі сонячні промені не проходять. Штучне освітлення створює середню горизонтальну освітле-
ність проїжджої частини 182 лк при коефіцієнті нерівномірності близько 0,7; вертикальна освітле-
ність на висоті 0,915 м над рівнем проїжджої частини 75,5 лк при коефіцієнті нерівномірності — 0,7.

Середня яскравість дорожнього покриття на відкритих ділянках транспортного тунелю (рам-
пах) приймається у 1,5 разу вище середньої яскравості, нормованої для підхідних до тунелю ву-
лиць. У пішохідних тунелях горизонтальна освітленість на рівні підлоги приймається для ден-
ного режиму — 50 лк, вечірнього — 20 лк і нічного — 5 лк. Відкриті сходи пішохідних тунелів 
освітлюються у вечірній і нічний час з мінімальною горизонтальною освітленістю 10 лк на рівні 
сходинок. Для освітлення транспортних і пішохідних тунелів доцільно застосовувати люмінес-
центні лампи. Міські мости, шляхопроводи та естакади можна освітлювати різними способами  
залежно від їх розташування у вуличній системі. Якщо вони входять до загального комплексу 
складного транспортного перетину, освітлення їх проїжджих частин можна проектувати залив- 
ним світлом світильників, розташованих на високих опорах, або світильниками, розміщеними 
безпосередньо на самих шляхопроводах і естакадах. Останнім часом за кордоном почали засто-
совувати освітлення шляхопроводів і естакад безперервними рядами парапетних світильників, 
встановлених на висоті від 0,8 до 1,2 м, тобто на рівні очей водія. Таке освітлення реалізовано у 
Римі, де використовуються люмінесцентні лампи потужністю 30 Вт з параболічними відбивачами, 
вони розташовані на висоті 0,8 м. Вартість цієї установки значно вища вартості звичайних устано-
вок на щоглах. Переваги цього способу освітлення — відсутність опор і перешкод руху від автови-
шок при огляді й ремонті світильників, нижча експлуатаційна вартість, ніж у звичайних системах.

Питання для перевірки

1. Назвіть основні критерії щодо освітлення транспортних і пішохідних розв’язок і споруд.
2. Схарактеризуйте методику розрахунку освітлювальних систем за допомогою сферичних 

номограм.
3. Назвіть вимоги щодо середньої яскравості дорожнього покриття на відкритих ділянках  

тунелів.

3 Люверси — пристрої для пропуску розсіяного природного денного світла в зону адаптації у тунелі. 
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4.9. Освітлення територій мікрорайонів

Території мікрорайонів у вечірній і нічний час освітлюються з метою створення сприятли-
вих умов для жителів мікрорайону, що користуються тротуарами, пішохідними алеями, мі-
крорайонним садом. Одночасно з цим забезпечується безпека руху автомобілів по внутріш-
ньомікрорайонних проїздах. Як зазначалося, освітлення всередині мікрорайонних проїздів,  
тротуарів, пішохідних алей нормується за горизонтальною освітленістю їхньої поверхні (див.  
табл. 4.8), а не за яскравістю, як це визначено сучасними технічними умовами для вулиць і доріг, 
що мають велике транспортне значення.

Якщо освітленість території мікрорайону менша, ніж 1 лк, використовують простіші й де-
шевші світильники з лампами розжарювання. З позицій сучасної вартості енергоносіїв, коли 
це обґрунтовано техніко-економічними розрахунками, доцільно використовувати світильники 
з енергозберігаючими лампами. Вибір типу ліхтарів і світильників та схема їх розміщення на 
території мікрорайону проводиться відповідно до діючих вказівок і нормативів з проектування 
вуличного освітлення. Перевірочний розрахунок освітленості для обраної схеми може бути про-
ведений для кількох точок за формулою 

, лк,

де Iαβ — сила світла світильника за напрямом точки, що розглядається; α — кут між напрямком 
сили світла і вертикаллю; H — висота підвісу світильника в м; K — коефіцієнт запасу, що врахо-
вує зниження освітленості в період експлуатації установки за рахунок старіння лампи, забруд-
нення світильників і спаду напруги в мережі; приймається рівним 1,3 для ламп розжарювання і 
1,5 для світильників з газорозрядними джерелами світла.

У разі взаємодії кількох світильників освітленість Е в розглянутій точці визначається як 
сума освітленості, створюваних цими світильниками: 

лк.

У мікрорайонах освітлюються проїзди до будинків, шкіл, дитячих садків, магазинів, гаражів, 
а також пішохідних доріжок та алей, що ведуть до дитячих садків і ясел, шкіл, магазинів, їдалень 
та інших установ культурно-побутового обслуговування та до виходів з мікрорайону. Пішохідні 
доріжки і тротуари, розташовані безпосередньо вздовж фасадів будинків, зазвичай освітлюють-
ся світильниками, встановленими біля входів у будівлі.

Мікрорайонні сади доцільно освітлювати світильниками вінчаючого типу, розміщуючи ліх-
тарі таким чином, щоб у темну пору їх світло створювало гарне орієнтування біля входу до бу-
дівлі і на його основних елементах: майданчиках для відпочинку, ігор для дітей та фізкультур- 
них майданчиках.

Світильники в мікрорайоні потрібно розміщувати так, щоб їхнє світло не турбувало жителів 
через вікна кімнат у житлових будинках. На поворотах і проїздах ліхтарі не повинні заважати 
проїзду пожежних машин.

 Питання для перевірки

1. Назвіть основні вимоги щодо освітлення територій мікрорайонів.
2. Схарактеризуйте перевірочний розрахунок освітленості для обраної схеми.
3. Схарактеризуйте вимоги щодо освітленості територій мікрорайонів.

4.10. Освітлення озеленених і рекреаційних зон міста

Штучне освітлення парків, садів, скверів і бульварів принципово відрізняється від освіт-
лення вулиць і площ. На вулицях і площах необхідно створити у нічний час сприятли-
ві умови для безпечного руху транспорту і пішоходів, для чого застосовують освітлювальні 
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установки великої потужності, що розміщуються з дотриманням строгих правил щодо рівномір-
ності розподілу світла, яскравості освітлення проїжджих частин з урахуванням світлотехнічних 
властивостей дорожніх покриттів та інших умов, що забезпечують достатню видимість і безпе-
ку руху. 

У парках, садах, скверах і на бульварах штучне освітлення встановлюють з іншою метою:  
а) створення дизайнерського вечірнього ландшафту озелененої території з використанням за-
собів освітлення як дієвого компонента архітектури зелених насаджень (з виділенням окремих 
груп дерев, чагарників і квітників у поєднанні з водними басейнами і фонтанами); б) створен-
ня комфорту для відвідувачів озеленених територій, що особливо важливо у великих парках;  
в) створення для людини умов приємного перебування на алеях, майданчиках, біля водних ба-
сейнів (рис. 4.35).

а                                                                                                  б
Рис. 4.35. Освітлення озеленених зон 

Для виконання усіх цих основних умов недоцільно застосовувати потужне освітлювальне 
обладнання: навпаки, освітлення деяких елементів озеленених територій має бути м’яким, “не-
агресивним”. При цьому принципи і способи освітлення парків, садів, скверів і бульварів, своєю 
чергою, дуже відрізняються один від іншого, внаслідок чого необхідно розглянути їх окремо.

4.10.1. Освітлення парків і садів

У нашій країні більшість міських парків – парки культури і відпочинку займають великі тери-
торії, що вимірюються десятками і сотнями гектарами, і зазвичай розділені на зони “активного” 
і “тихого” відпочинку. Відповідно до цього освітлення окремих ділянок території парку, воче-
видь, має бути диференційованим як за своїм загальним характером, так і за своїми світлотех-
нічними властивостями.

Зона активного відпочинку, де розміщуються численні будівлі, споруди та майданчики 
культурно-освітнього та розважального характеру для масового їх використання, освітлювальне 
обладнання мають забезпечити цей композиційний центр, зонувати світлом окремі будівлі, а 
саме: кінотеатр, цирк, виставкові павільйони, комплекс атракціонів, ресторанів і кафе. Цьому 
може сприяти диференціація і навіть контрастування освітленості на ділянках різного призна-
чення із застосуванням різних типів світильників та їх дизайн. 

Зазвичай великі майданчики атракціонів можуть бути освітлені потужними люмінесцентни-
ми або світлодіодними світильниками на високих опорах, що забезпечують достатню освітле-
ність при невеликій кількості ліхтарів. Освітлення майданчиків перед виставковими залами, кі-
нотеатрами, ресторанами може бути вирішено дизайнерським способом світильниками різного 
дизайну на невисоких опорах з одночасним застосуванням фасадної підсвітки самих будівель і 
навколишніх зелених насаджень. Тип світильників і форма їхніх опор, а також фасадна підсвітка 
будівель і зелених насаджень повинні відображатися в загальному комплексному проекті зони 
активного відпочинку, оскільки тільки при такому методі проектування можна досягти ціліс-
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ного дизайнерського, художньо-архітектурного та інженерного вирішення. При цьому форма 
ліхтарів (опор і світильників) повинна гармонійно співвідноситися з архітектурою предметно-
просторового середовища не тільки у нічний, а й у денний час. 

Освітлювальне обладнання не повинно претендувати на самодостатню роль у загальному 
комплексі: опори слід обирати, по можливості, легкі та витончені, що гармонійно вписуються 
у загальну панораму проектного комплексу. Зону “тихого” відпочинку, відповідно до її функ-
ціонального призначення і характеру, доцільно освітлювати ліхтарями з вінчаючими світиль-
никами із застосуванням люмінесцентних або світлодіодних ламп. Розміщення ліхтарів у зоні  
“тихого” відпочинку потрібно обирати з урахуванням загального планування зон, диференційо-
вано, з деяким посиленням освітленості майданчиків перед спеціалізованими будівлями (кафе, 
бібліотека, кіоски тощо), створенням зручного орієнтування шляхом розміщення ліхтарів на пі-
шохідних розв’язках. 

Одночасно можна розташувати підсвітки зелених насаджень — груп дерев, чагарників, квіт-
ників, що створюють нічну панораму, — ландшафтний дизайн. Також необхідно враховувати ре-
льєф території парку, моделюючі у світловому відношенні його місцеві особливості: гірки, круті 
спуски тощо. Освітлення міських садів проектується відповідно до його “характеру”. Сад з не-
великою територією, як правило, має вигляд зони “тихого” відпочинку, відповідно з чим і вирі-
шується система його освітлення. У великих садах, що наближуються за своїми особливостями 
до парків, освітлення проектується так само, як і в парках.

4.10.2. Освітлення скверів і бульварів

Сквери є одним з елементів площ, на якій вони розташовані. Відповідно до цього як плану-
вання та архітектура зелених насаджень скверу, так і система його освітлення проектуються у 
загальному комплексі всієї площі. Проектування освітлення скверу відрізняється від системи 
освітлення всієї площі. Застосування у сквері ліхтарів зі світильниками вінчаючого типу, тор-
шерів при входах до скверу може додати дизайнерському вирішенню індивідуальності і непо-
вторності, що гармонійно інтерферує із загальною панорамою площі. Це особливо виразно може 
бути підкреслено при наявності у сквері фонтанів і малих архітектурних форм. 

У разі невеликої території скверу та за відсутності в ньому фонтана або малих архітектур-
них форм можна освітлювати сквер світильниками, що освітлюють прилеглу до скверу частину 
площі. Бульвари найдоцільніше освітлювати ліхтарями зі світильниками вінчаючого типу, що 
розташовані вздовж алей у загальному ряді з деревами, що прикрашають алею. При такому роз-
ташуванні ліхтарів слід враховувати, що тіні від крон дерев на алеї цілком припустимі, і створю-
вати приємний світлодизайн — поєднання світла і тіні.

4.10.3. Освітлення будинків, малих архітектурних форм  
та елементів благоустрою

У вечірній панорамі міста важливу роль відіграє підсвітка окремих архітектурних ансамблів, 
будинків, малих архітектурних форм та елементів благоустрою. Таке підсвічування дає можли-
вість підкреслити домінуючі у міському ландшафті будівлі та споруди, зробити вечірній світ-
лодизайн міського середовища виразнішим. Фасадна підсвітка будинків та інших споруд може 
бути спроектована загальним заливним світлом, або контурним. Контурне підсвічування засто-
совується при ілюмінаціях. 

Підсвічуючи будівлі, доцільно акцентувати увагу на окремих найбільш цікавих та ефектних 
його частинах, що сприяє створенню світлового контрасту в межах будівлі, що освітлюється, 
посилюючи загальне враження від вечірнього фасаду будівлі і навколишнього його ландшафту 
(див. рис. 4.36). 
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Підсвічування архітектурних ансамблів та 
окремих будівель зазвичай проводиться за до-
помогою сучасних світлодіодних стрічок, світ-
ловий дизайн яких програмується за вимо-
гою замовника. Більш бюджетним варіантом є 
підсвітка прожектора, що встановлюється 
поза об’єктом, який освітлюється, при підсві-
чуванні окремих його частин і на самій буді- 
влі. Прожектори та інші джерела світла роз-
міщують приховано і таким чином, щоб їх  
потоки світла не порушували нормальну кар-
тину вуличного освітлення, не створювали за-

сліплюючий ефект на водіїв транспорту і пішоходів. Аналогічним чином проектується освіт-
лення малих архітектурних форм.

Питання для перевірки

1. Назвіть основні вимоги щодо освітлення озеленених і рекреаційних зон міста.
2. Схарактеризуйте основні вимоги щодо освітлення парків і садів.
3. Назвіть основні вимоги щодо освітлення скверів і бульварів.
4. Схарактеризуйте основні вимоги щодо освітлення малих архітектурних форм та елементів 

благоустрою.
5. Наведіть основні принципи фасадного освітлення будинків.

Рис. 4.36. Освітлення архітектурних форм



Світлодизайн 89

ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Під впливом світла створюється наше візуальне уявлення про простір, його форму, розмі-
ри, відчуття кольору, тому світлодизайн настільки важливий для нашої повноцінної життєді-
яльності. Вміле використання природного освітлення і джерел штучного світла дає можливість 
світлодизайнеру знайти оптимальну схему розподілу світла в інтер’єрі, що забезпечить цілісну 
картину дизайну інтер’єру.

Паралельно з розвитком стилів і напрямів дизайну розвиваються і стилі моделей світильни-
ків. Величезна кількість джерел світла різних стилів і типів дають дизайнерам у сфері освітлення 
великі можливості для творчості і втілення своїх задумів, а також побажань замовника, створен-
ня відповідного настрою для кожної із зон інтер’єру. Інакше кажучи, одним з основних завдань 
світлодизайнера є втілення в реальність думок і почуттів замовника, зробивши світло в інтер’єрі 
органічним продовженням загального стилю. Важлива і функціональна складова освітлення і 
створення оптимально робочої схеми освітлення, що забезпечує високу функціональну віддачу, 
створює комфортні умови для життєдіяльності.

За допомогою сучасних моделей світлового обладнання можна створювати досить гнучкі сис-
теми управління світлом в інтер’єрі, що дають можливість самим господарям керувати освітлен-
ням в тих чи інших функціональних зонах інтер’єру (рис. 5.1).

Вітальня

Вітальня — серце будинку, те “вогнище”, навколо якого родина збирається тихими вечорами, 
де влаштовують свята і приймають гостей.  Вітальня — обличчя будинку, що виявляє смак госпо-
дарів, їхній статус і стиль життя.

Щодо освітлення, то тут потрібно бути обережним, оскільки воно створює метаморфози з будь-
якими предметами в будинку, і якщо воно буде безконтрольним, то це призведе до негативних 
наслідків: довільно зміниться колір  штор і меблевої оббивки, утворяться відблиски на полірова-
них поверхнях, проігнорується сімейний портрет, проте зрадницьки може висвітитися випадкова 

V. ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ  
У КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО  

СЕРЕДОВИЩА

5.1. Світлодизайн в інтер’єрі4

4 У розділі використано проектні матеріали студентів КНУКіМ.

а                                                                                  б
Рис. 5.1. Світлотехнічні засоби в інтер’єрі
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шорсткість на стіні. Можна домогтися і рівномірного освітлення кімнати, але цей варіант дале- 
кий від ідеального. Психологи стверджують, що монотонне штучне світло не дає належного ком-
форту, тим більше у вітальні, яка вже за визначенням вимагає багаторівневого освітлення. 

Інтуїтивно ми завжди прагнемо урізноманітнити світлове сприйняття вітальні, використо-
вуючи, як правило, усталену формулу “люстра–бра–торшер”. Таке рішення додає візуального 
та психологічного комфорту, проте часто має мало спільного зі справді грамотним освітленням 
цієї найважливішої зони будинку. Під останнім слід розуміти певну рівновагу між функціо-
нальністю, комфортністю і декоративністю освітлення. У загальних рисах штучне освітлення,  
по-перше, має максимально наближатися до природного (найяскравішою — за аналогією з не-
бом — повинна бути стеля, а потім стіни і підлога) і концентруватися в тих зонах кімнати, де 
насамперед необхідне світло. 

Світло має бути м’яким, несліпучим і водночас досить яскравим (норма освітленості для ві-
тальні — 200 люкс), причому інтенсивність освітлення за потреби повинна легко регулювати-
ся. Будь-які світлові фантазії мають працювати на загальну стилістичну композицію інтер’єру 
і одночасно підкреслювати його індивідуальні особливості. Наприклад, освітлення етнічно-
го інтер’єру має бути теплим, огортаючим, з плавними світловими акцентами. Своєю чергою  
стриманий хай-тек вимагає більш яскравого й холодного світлового оформлення, підсилення 
рельєфності і контрастності деталей. 

Освітлення має грати в унісон з кольором, що переважає в інтер’єрі. Якщо вітальня витримана в 
теплих тонах, то холодний світловий фон стане серйозною перешкодою для сприйняття задуманої 
колористичної картини. І, навпаки, яким би доброзичливо-теплим не здавалося саме по собі світ-
ло, прохолодна гама інтер’єру в його променях не тільки не пожвавиться, а й помітно потьмяніє.

Класичний стиль

Класицизм (від лат. сlassicus — зразковий) — художній стиль і естетичний напрям в європей-
ському мистецтві XVII—XIX ст., що звернувся до античної спадщини як до норми та ідеально- 
го зразка.

Класицизм — це палацовий стиль, створений спеціально для оформлення палацових примі-
щень і покоїв знатних людей.

Головною рисою архітектури класичного стилю було звернення до форм античного будівни-
цтва як до еталону гармонії, простоти, строгості, логічної ясності й монументальності. Класич-
ному стилю властиві чіткі геометричні форми, стриманий декор і дорогі, якісні матеріали (на-
туральне дерево, камінь, шовк тощо). Прикраси, що найчастіше зустрічаються, — скульптура і 
ліплення. Монументальна витонченість, величність, солідність, оброблення у благородних то-
нах — ось ознаки, за якими впізнається класичний стиль інтер’єру. Він вирізняється логічніс-
тю і врівноваженістю композиції, строгою гармонією пропорцій, геометричною правильністю і 
симетрією об’ємно-планувальних рішень. Просторові рішення лаконічні, орієнтовані на перева-
жання в планах прямолінійних і чітких обрисів з домінуванням симетрично-осьових плануваль-
них систем. Звідси і перспектива, і взаємопов’язаність просторів, і чітке зонування приміщень, 
і функціональність площі. Велика кількість повітря над головою незмінно породжує почут тя 
свободи і простору.

В інтер’єрах класичного стилю попередні стилі бароко і рококо набули величної краси і мо-
нументальності. Якщо до цього королівський стиль відрізнявся легковажністю і якоюсь мірою 
романтичністю, то з появою класичного стилю він набув урочистості, витонченості, розкошу, 
спокою, які були запозичені у пам’ятників Еллади (рис. 5.2).

Класичному стилю властиві чіткі геометричні форми, строгі декорації, але при цьому в 
інтер’єрі повинні використовуватися дорогі і якісні матеріали. Приміщення, виконане в класич-
ному стилі, має правильну форму, наповнене атмосферою тепла, затишку і благородної розкоші, 
що не переобтяжене деталями і наповнене стриманою гідністю, неперевершеним смаком і рес-
пектабельністю. Зверніть увагу на висоту стель — класика потребує простору — краще, якщо 
висота перекриттів перевищуватиме 3 м (рис. 5.3).
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Відмінною рисою класичного стилю інтер’єру є впровадження звичайних високоякісних 
матеріалів — натурального дерева, каменю, шовку та ін., які, нагадуючи про нескінченні цін-
ності, умиротворяють. Кожен елемент у такому житлі здається особливо вагомим, його місце  
сприймається як єдине ціле і надає почуття спокою. Класицизм в інтер’єрі не надмірний, не пе- 
реобтяжений деталями, він не “б’є в очі”, виконаний з почуттям стриманої гідності, смаку і рес-
пектабельності. У класичному інтер’єрі зазвичай багато дзеркал, що розширюють приміщення і  
додають йому блиску.

 Дуже органічно доповнюють класичний інтер’єр колони з бронзовими капітеліями, камі- 
ни, оздоблені мармуром.

Колони, напівколони, фризи і фронтони характерні для класичного стилю інтер’єру — це одні 
з найважливіших його складових. Їх використовують в оформленні перегородок, у меблевих кон-
струкціях. Колони виготовляють з легких матеріалів, оскільки вони не є несучими (рис. 5.4).

Загальна колірна гама класичного стилю в інтер’єрі — білі меблі в поєднанні з позолотою і 
пастельними тонами оббивки і стін або — теж дуже поширений варіант — меблі кольору нату-
ральної благородної деревини з бронзовим обробленням і синьо-зеленими або рожевими від-
тінками текстилю в оббивці, шторах. У колірній палітрі, при оформленні інтер’єру в класичному 
стилі, слід уникати дуже сміливих тонів і кричущих контрастів (рис. 5.5).

Меблі для класичного стилю інтер’єру виконуються тільки з натуральних матеріалів: нату-
ральна деревина (горіх, вишня, карельська береза), камінь, метал, шовк тощо. Застосовується 
ручна робота, різьба по дереву, позолота, інкрустація цінними породами дерев, дорогоцінни-
ми металами та камінням. Столи та стільці в їдальні — з різьбленими витонченими ніжками і  
фарфоровим посудом, тонким, майже прозорим, з непомітним малюнком і позолотою. Одним 
із найважливіших предметів обстановки був секретер з підведеним на високі ніжки кубічним 
корпусом (див. рис. 5.6).

Рис. 5.2. Витонченість класичного стилю Рис. 5.3. Просторова вимога класичного стилю

Рис. 5.4. Колони у класичному стилі Рис. 5.5. Колірна гама класичного стилю 
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Для освітлення найчастіше використовуються люстри з кришталю, натурального прозорого 
каменю або дорогого скла. Добре виглядають в інтер’єрі оформлені в класичному стилі бронзові 
або позолочені люстри з плафонами, що імітують свічки. Сучасне точкове освітлення не супе-
речить класичному стилю, а, швидше, органічно вписується в інтер’єр.

Для покриття використовують паркет з цінних порід дерева, таких як мербау, яру, камша, тик, 
ятоба. Також розкішно виглядатиме підлогове покриття, що виконане з мармуру (рис. 5.7). 

Для стінних поверхонь, як правило, використовуються елітні вінілові шпалери або деко-
ративна штукатурка. Очеретяні шпалери, виготовлені з тонких натуральних волокон, дода- 
дуть класичному інтер’єру витонченості, а оформлення стін текстилем — оригінальності і шику. 

Крім того, можна використовувати настінні розписи. Віконні рами та двері, вироблені з ціль-
ного масиву, вважаються оптимальним варіантом: виглядають престижно та ідеально відповіда-
ють стилю.

У разі якщо ви віддаєте перевагу більш економічній пластиковій версії, то вибирайте ма-
теріали, що оформлені “під дерево” (рис. 5.8).

Штори в інтер’єрі класичного стилю відрізняються м’якими лініями, плавними складками,  
а також класичними ламбрекенами і свагами. Вони надають інтер’єру будинку, з одного боку, 
строгості й монументальності, а з другого — урочистості й теплоти. Зазначимо, що при пошитті 
штор у класичному стилі повинні використовуватися такі матеріали, як парча, гобеленові тка-
нини, важкий шовк, сатин, тафта. Ці види тканин використовуються переважно для важких пор-
тьєр. Для гардин беруть переважно легкі тканини, такі як тюль, шовк, органза, крісталлон, вуаль. 

Відповідні риси класичного стилю в інтер’єрі — точність і симетричність. Ці властивості  
можуть бути досягнуті за допомогою картин або гравюр однакового розміру, розміщених на сті-
нах симетрично (рис. 5.9).

Рис. 5.6. Предмети обстановки в класичному стилі Рис. 5.7. Підлогове покриття в класичному стилі

Рис. 5.8. Економічна версія класичного стилю Рис. 5.9. Симетрія в класичному стилі
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Обов’язкові атрибути класичного інтер’єру — каміни, затишні невисокі крісла, низькі чайні 
та кавові столики, велика кількість світла, м’які світлі килими ручної роботи, паркет з цінних 
порід дерева і світильники, схожі на ювелірні прикраси, ліплення в античному стилі, орнамент 
на стелі, картини з класичними античними сюжетами, підставка для квітів у формі  триноги або 
стилізована під античність масивна підлогова ваза. У декорі переважають античні мотиви: ме-
андри, нитки перлин, квіткові або лаврові гірлянди, розетки, фестони. Нерідко використовують 
кольорові лаки (білий, зелений) в поєднанні з легкою позолотою окремих деталей.

Методичні підходи та особливості проектування елементів  
інтер’єру вітальні в класичному стилі

Вітальня у кожному домі є своєрідним центром подій, сімейного застілля, відпочинку з друзя-
ми, близькими, тому при проектуванні освітлення та загального дизайну необхідно серйозно по-
ставитися до найдрібніших елементів. Зважаючи на сучасний асортимент світильників, люстр, 
джерел світла, є всі можливості для створення не тільки приємного, комфортного куточку у ві-
тальні, а й можна зробити її ще й стильною, сучасною та функціональною у всіх виявах.

Розглянемо розгортки стін (рис. 5.10), план підлоги з розташуванням меблів (див. рис. 5.11) і 
план стелі (див. рис. 5.12). 

Характерною особливістю інтер’єру, розробленого в класичному стилі, є його симетрія. Ми  
бачимо шпалери з текстурованим малюнком пастельного кольору. Стіни декоровані гіпсови-
ми напівколонами з позолотою. Також усе доповнює стінний розпис. Меблі виконані тільки з 
натуральних матеріалів: натуральна деревина та якісна оббивки з тканини (див. рис. 5.13, 5.14). 

а б

в г
Рис. 5.10. Розгортки стін
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Вдало виглядає в інтер’єрі позолочена люстра з плафонами з якісного скла та настінні бра 
фірми EGLO. 

Сучасне точкове освітлення не суперечить класичному стилю, а, швидше, органічно вписуєть- 
ся в інтер’єр. Торшери не просто прикрашають приміщення, а змінюють його візуальне сприй-
няття. Абажур на довгій ніжці створює ефект більш високого простору. Однак головна цінність 
торшерів у вітальні  все ж у тому, що при своїй чудовій красі і дуже ефектному зовнішньому ви-
гляді вони залишаються найкращими супутниками тих, хто любить ввечері допізна засидітися з 
книгою (рис. 5.15, 5.16).

У табл. 5.1 детально наведено специфікацію світильників у класичному стилі.

Рис. 5.13. Перспективні зображення 
вітальні в класичному стилі

Рис. 5.14. Інтер’єр у класичному стилі 

Рис. 5.15. Декоративна підсвітка гіпсових елементів Рис. 5.16. Підсвітка декоративного каміну

Рис. 5.11. План підлоги з розташуванням меблів Рис. 5.12. План стелі 
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Таблиця 5.1

Специфікація світильників у класичному стилі (дизайнерський підбір)

Зображення світильника Основні характеристики

Світильники загального освітлення (люстри)

1 2

Люстра CR-502L/7NP виконана з використанням великої кількості скля-

них підвісок і розрахована на 7 ламп з цоколем Е14. Усі лампочки розташо-

вані всередині корпусу люстри. Конструкція підвішена на ланцюгу, тому є 

можливість регулювати висоту.

Бренд: Вrille
Тип товару: Люстра
Матеріал: Кришталь
Покриття: Хром
Колір: Хром
Цоколь: E14
Кількість ламп: 7
Потужність лампи: 40 Вт
Клас захисту: I
Захист (IP): IP20
Висота: 74 см
Діаметр: 51 см
Тип лампи: Свічкоподібна

Бренд: Вrille
Цоколь: E14
Кількість ламп: 5
Висота: 30 см
Діаметр: 45 см
Тип лампи: Розжарювання/Люмінесцентна компактна

Люстра BKL-002S/5 поєднує метал насиченого золотого кольору і наси-
чене біле матове скло плафонів. Люстра призначена як для великих, так і 
маленьких кімнат. 
Бренд: Вrille
Тип товару: Люстра
Матеріал: Метал/Скло
Покриття: Старе золото
Колір: Бронза
Цоколь: E27
Кількість ламп: 5
Потужність лампи: 60 Вт
Клас захисту: II
Захист (IP): IP20
Висота: 82 см
Діаметр: 65 см
Тип лампи: Розжарювання/Люмінесцентна компактна
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1 2

Оригінальність люстри полягає в її композиції: великий плафон посередині 
і розміщені симетрично по колу маленькі плафони. 
Бренд: Вrille
Тип товару: Люстра
Матеріал: Метал/Скло
Покриття: Старе золото
Цоколь: E27
Кількість ламп: 11
Потужність лампи: 60 Вт
Клас захисту: I
Захист (IP): IP20
Висота: 83 см
Діаметр: 93 см
Тип лампи: Розжарювання/Люмінесцентна компактна

Бренд: Вrille
Тип товару: Люстра
Матеріал: Кришталь
Покриття: Хром
Колір: Прозорий
Цоколь: E14
Кількість ламп: 8
Потужність лампи: 40 Вт
Клас захисту: I
Захист (IP): IP20
Висота: 58 см
Діаметр: 74 см
Тип лампи: Свічкоподібна

Бренд: Вrille
Тип товару: Люстра
Матеріал: Штучний кришталь
Покриття: Золото
Колір: Світлий
Цоколь: E14
Кількість ламп: 6
Потужність лампи: 60 Вт
Клас захисту: I
Захист (IP): IP20
Висота: 130 см
Діаметр: 60 см
Тип лампи: Свічкоподібна

Виробник: NERVILAMP Італія
Матеріал: Метал/Скло
Колір: Біла платина матовий
Ширина: 52 см
Висота: 29 см
Кількість ламп: 5
Потужність лампи: 60 Вт
Тип патрона: E14

Продовження табл. 5.1
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1 2

Бренд: Вrille
Тип товару: Люстра
Матеріал: Метал/Скло
Покриття: Старе золото
Колір: Світлий
Цоколь: E27
Кількість ламп: 9
Потужність лампи: 40 Вт
Клас захисту: II
Захист (IP): IP20
Висота: 35 см
Діаметр: 60 см
Тип лампи: Розжарювання/Люмінесцентна компактна

Бренд: Вrille
Тип товару: Люстра
Матеріал: Метал/Скло
Покриття: Старе золото
Колір: Жовтий
Цоколь: E27
Кількість ламп: 9
Потужність лампи: 60 Вт
Клас захисту: I
Захист (IP): IP20
Висота: 85 м
Діаметр: 85 см
Тип лампи: Розжарювання/Люмінесцентна компактна

Виробник: LA LAMPADA Італія
Матеріал: Метал/Скло
Колір: Золото/Матовий
Ширина: 73 см
Висота: 22 см
Кількість ламп: 8
Потужність лампи: 60 Вт
Тип патрона: E14
Напруга: 220 В

Бра

Виробник: RECCAGNI ANGELO Італія 
Матеріал: Метал/Скло
Ширина: 18 см
Глибина: 27 см
Висота: 17 см
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 60 Вт
Тип патрона: Е27
Напруга: 220 В  
Колір: Бронза
Вимикач: Мотузковий
Габарит від стіни: 27 см

Продовження табл. 5.1
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1 2

Виробник: WUNDERLICHT Німеччина
Тип: Бра спрямованого світла
Матеріал: Метал/Скло
Колір: Мідний/Білий
Ширина: 12 см
Висота: 19 см
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 40 Вт
Тип патрона: G9
Напруга: 220 В
Лампи в комплекті: Так

Виробник: RECCAGNI ANGELO Італія
Тип: Бра/Підсвітка
Колір: Бронза
Матеріал: Метал
Ширина: 31 см
Глибина: 24 см
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 40 Вт
Тип патрона: Е14
Напруга: 220 В
Габарит від стіни: 24 см

Виробник: RECCAGNI ANGELO Італія
Матеріал: Метал/Скло
Вимикач: Мотузковий
Ширина: 40 см
Глибина: 23 см
Висота: 17 см
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 60 Вт
Тип патрона: Е27
Напруга: 220 В
Колір: Бронза
Габарит від стіни: 23 см

Настільна лампа

Виробник: EGLO Австрія
Тип: Настільна лампа
Колір: Беж золото
Матеріал: Метал/Тканина
Ширина: 21 см
Висота: 38,6 см
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 60 Вт
Тип патрона: E14
Напруга: 220 В
Вимикач: На шнурі

Продовження табл. 5.1
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1 2

Виробник: EGLO Австрія
Ширина: 26 см
Глибина: 13 см
Висота: 44,2 см
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 60 Вт
Тип патрона: Е14
Напруга: 220 В
Колір: Антична бронза, Жовтий
Матеріал: Метал/Скло
Вимикач: Диммер на дотик

Торшери

Виробник: IDEAL LUX Італія
Колір: Золото/Білий
Матеріал: Метал/Кераміка/Тканина
Ширина: 42 см
Висота: 165 см
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 60 Вт
Тип патрона: E27

Виробник: IL PARALUME MARINA Італія
Колір: Бронза/Молочний 
Матеріал: Метал/Скло/Тканина
Ширина: 45 см
Висота: 175 см
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 60 Вт
Тип патрона: E14

Продовження табл. 5.1
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Стиль арт-деко

Дизайнерський стиль арт-деко (свою назву, до речі, цей стиль отримав від скороченої назви 
всесвітньої виставки дизайнерських і декоративних мистецтв) відрізняється своєю химерністю, 
тонким “шиком”, поєднанням класичних форм з симетрією і прямолінійністю. Створений на 
хвилі неокласицизму, стиль арт-деко відрізняється вже буденним консервативним підходом до 
створення максимально комфортних умов побуту, однак відповідає всьому інноваційному, пере-
довому, що було винайдено в століттях технологічного прогресу.

Текстиль у дизайнерському стилі арт-деко представлений багатьма “мудрими” і “пишними”  
портьєрами з грандіозними драпіровками, великою кількістю подушок, різними абажурами з 
тканини; обов’язково повинні бути присутні чохли для дерев’яних меблів і килими. Справжньою 
родзинкою інтер’єру квартири стане висока ширма з оксамитовим або шовковим обробленням.

Інтер’єр квартири в стилі арт-деко незмінно заперечує простоту, аскетизм. Стилю арт-деко 
притаманний чужий мінімалізм, і він прямо орієнтований на прагнення людей до розкоші. Цим і 
пояснюється головний пріоритет при купівлі тканин і ресурсів (рис. 5.17).

1 2

Точкове освітлення

Виробник: CZECH REPUBLIC
Колір: Нікель прозорий
Матеріал: Метал/Кришталь
Ширина: 8 см
Висота: 7,5 см
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 35 Вт
Тип патрона: G4
Напруга: 12 В

Виробник: RECCAGNI ANGELO Італія
Ширина: 100 мм
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 50 Вт
Тип патрона: G10
Напруга: 220 В
Колір: Бронза
Матеріал: Метал
Габарит від стелі: 2 см
Глибина посадки: 7 см

Закінчення табл. 5.1

а                                                                                                         б
Рис. 5.17. Інтер’єр квартири у стилі арт-деко



Світлодизайн 101

ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Особливо красивими вважаються натуральні й екзотичні матеріали, скажімо, зміїна і кро-
кодиляча шкіра, дорогі натуральні хутра і пір’я, темний оксамит, шовк, атлас. Велика кількість  
пишних і дорогих тканин також можуть бути присутніми в інтер’єрі. Аксесуарами можуть слу-
жити, наприклад, скляні і сталеві прикраси, металеві ковані карнизи, стилізовані під бронзу або 
навіть золото. Проте не слід вважати, що хромовані карнизи — труби або сучасні елементи зі 
скла і ПВХ будуть фатально суперечити обраному стилю. Головне в цій справі — це ефектність, 
краса, яскравість, розкіш, пишнота (рис. 5.18).

Штори в стилі арт-деко чудово поєднують тонкі звивисті і хвилеподібні лінії з прямими, 
гострими формами. Популярні мотиви — зображення нереальних істот, мушель, фантастич-
них драконів, павичів, вигнутих лебединих ший, кам’яних фонтанів, віял та інших подібних 
орнаментів. Якщо потрібно уникнути цих мудрих малюнків, то варто звернути увагу на тек-
стиль з геометричним малюнком, різними вертикальними смугами або круглими вигнутими  
лініями, обов’язково зробивши численні вкраплення декоративних частин, які повинні відріз-
нятися раціональністю та продуманістю — не можна перевантажувати речі декором (рис. 5.19).

Кольорове рішення в дизайнерському стилі арт-деко допускає наявність темних відтінків, як 
правило, чорного і темно-коричневого.

Прихильники стилю арт-деко ігнорують масове промислове виробництво товарів, вони виби-
рають ексклюзивне виготовлення предметів. У фаворі вироби з цінних і дорогих матеріалів — змії-
на шкіра, слонова кістка, бронза, кристали, екзотична деревина. Улюблені аксесуари — незвичай-
ні витвори єгипетської, африканської, китайської та інших екзотичних культур. Інтер’єр у стилі 
арт-деко може бути як елегантно-класичним, так і експресивно-етнічним. Головне — ефектність, 
яскравість і розкіш сміливих поєднань.

Арт-деко — стиль буржуазний, але не тривіальний, не класичний і не під давнину. Стиль 
дизайну майстерно об’єднав у собі традиції Риму, Єгипту, Греції, Китаю, Японії. Інтер’єри, ви-
конані у стилі арт-деко, часто не мають закінченої композиції, а становлять сукупність окре-
мих складових, причому кожна з них — ексклюзив або предмет мистецтва. Не випадково,  
що такі інтер’єри мали назви “павільйон колекціонера”, “ательє художника” — вони створю-
валися з “шиком” у дорогих готелях і ресторанах, тому іноді арт-деко називають “стилем Ritz” 
(див. рис. 5.20).

Виникнувши з синтезу розкоші і орнаменту, згодом арт-деко додав до цього елементи функ-
ціонального дизайну. Саме цьому стилю  належить створення перших обтічних стільців і крісел 
зі сталевих трубок. Виразні форми “технічного дизайну” були запозичені у новітніх моделей 
автомобілебудування. На сьогодні сучасні зразки аудіо- і відеотехніки стають неодмінними 
атрибутами інтер’єрів у стилі арт-деко. Плазмові панелі, домашні кінотеатри чудово поєдну-
ються з мармуровими стільницями і багатими оксамитовими драпіровками. Дерев’яні меблі  
з хромованими ручками, скляні поверхні і дорога шкіра уособлюють сучасний автомобіль- 

Рис. 5.18. Використання екзотичних матеріалів 
у стилі арт-деко

Рис. 5.19. Декор у стилі арт-деко
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ний і авіаційний дизайн — це джерела нат-
хнення стилю арт-деко. Всілякі дорогоцінні 
прикраси, курильні і питні аксесуари, хромо-
ваний кухонний посуд — політ фантазії і вті-
лення розкішної функціональності.

  Розкіш для арт-деко — це не тільки доро-
гі матеріали, а й візуальне багатство: яскраві 
та насичені кольори. Як правило, використо-
вується більше трьох основних кольорів, і це 
виглядає дивно цілісно і несподівано краси- 
во. На тлі шахового контрасту чорного і бі-
лого — палаючі вкраплення червоного і золо-
того, хромовані предмети інтер’єру.

 Майстри меблів використовують для виго-
товлення і декору меблів у стилі арт-деко такі матеріали: алюміній, нержавіючу сталь, слонову 
кістку і ебенове дерево, емаль, колекційний фарфор і дороге скло, інкрустації по дереву, дорогу 
шкіру незвичайних тварин: зебри, крокодила, ящірок і навіть акул.

Розроблення вітальні у стилі арт-деко

Вітальня завжди вважалася обличчям будинку, тому дизайн розкішної й комфортної віталь-
ні створює найкраще враження.

При оформленні стін перевага надається шпалерам з тисненням відтінку груші.
На такому фоні ефектно виглядає оригінальний рослинний орнамент скляної поверхні на сті-

ні, столі та меблях, що є невід’ємним елементом цього стилю. Паркет природного кольору дерева 
найкращим чином пасує для покриття (рис. 5.21).

Для меблів арт-деко характерні як елементи старих стилів, так і нових. У запропоновано- 
му розробленні вітальні меблі мають прямі виразні лінії та виконані з натуральних матеріалів та 
мають відтінок від білого до молочного.

Жоден інтер’єр не буде завершеним без вдало підібраних джерел освітлення. У стилі арт-
деко  світло має не тільки практичну, а й декоративну функцію. Розкішно прикрашена люстра і  
бра — невід’ємні предмети інтер’єру вітальні. 

Дизайн люстри і бра має пластичні вигини хромованих ніжок та декоративні скляні крис-
тали.  На плафонах використано біле глянцеве скло.

Додатково зроблене освітлення подіуму та стелі дає змогу  сформувати ефект “зависання” в 
повітрі, ефект невагомості у просторі.

Рис. 5.20. Розкіш стилю арт-деко

а                                                                                                         б
Рис. 5.21. Вітальня у стилі арт-деко
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Стиль кантрі

Стиль кантрі — це, мабуть, один із найкомфортніших стилів в інтер’єрі, який акцентує нашу 
увагу саме на домашній затишок, а не на пафос, гламур або епатаж. З англійської мови це слово 
перекладається, як “село”,  тому з однієї  назви  можна відразу зрозуміти, у чому полягає сутність 
цього стилю. Однак не слід  вважати, що кантрі — це щось старомодне і від нього пахне нафталі-
ном. Нехай цей стиль і тяжіє до села, але є сучасним яскравим і “стильним” селом.

Такий стиль зародився у ХIХ ст., коли стало модним меблювати будинки і квартири у стилі 
заміських садиб. Кантрі — це відхід від сучасності, повернення до сільського коріння і погляд на 
“дикий захід” одночасно. Він може бути класичним “американським” з простими дерев’яними 
меблями з грубо оброблених матеріалів, “морським” з нотками подорожі й авантюризму або “ро-
мантичним” з великою кількістю декору з текстилю та квітів. 

Залежно від країни стиль кантрі в інтер’єрі має свої особливості, наприклад, російський стиль 
нагадуватиме старовинну дерев’яну хату, а американський — старе занедбане ранчо у преріях. 
Хоча, якщо господар будинку живе в Англії, це зовсім не означає, що й інтер’єр у стилі кантрі 
буде винятково англійським: строгим і манірним. Перевага цього стилю в тому, що можна від-
творити куточок будь-якої культури у себе вдома. Саме тому в українців все більшої популяр-
ності набувають ковбойські мотиви, італійські садиби і англійські мисливські будиночки.

Для кантрі-вітальні характерні: простота, відсутність нав’язливої розкоші, дорогих речей і 
різких ліній та гострих кутів, легка романтичність і, як наслідок, — висока функціональність.  
Зазначимо, що цей стиль характеризується затишком, комфортом і романтизмом. Крім того, 
кантрі сприяє покращенню настрою і налаштовує на приємне проведення вільного часу, особли-
во у колі сім’ї, друзів і знайомих.

Такий милий і затишний стиль йде у ногу з часом: у наші дні він “попрощався” з грубуватою 
і наївною сільською простотою і став більш витонченим, вишуканим і сучасним, але зберіг го-
ловні свої переваги — відсутність химерності, м’якість, ліричність, близькість до природи. За-
безпечується це використанням винятково натуральних природних матеріалів зі спеціальним 
грубим обробленням, елементами нескладної різьби ручної роботи.

Основа будь-якого інтер’єрного стилю у квартирі — це меблі, які у стилі кантрі виготовляють-
ся тільки з натуральної, грубуватої деревини світлих відтінків, але при цьому мають правильну, 
чітку форму. Крім того, перевага надається неполірованим або плетеним меблям, основними еле-
ментами яких є крісла, невеликі дивани, крісла-гойдалки. Головна особливість, яка притаманна 
будь-якому предмету інтер’єру, — це комфортабельність.

Стосовно оформлення стін, то тут все також просто і зрозуміло. Можна використовувати 
шпалери з простим квітковим малюнком, декоративну штукатурку або декоративні панелі, які 
бажано доповнити дерев’яними карнизами.

Для настилу підлоги підійдуть паркетна дошка, натуральний камінь або ж декоративна плит-
ка. До речі, м’який килим непогано впишеться в інтер’єр і стане його родзинкою.

Кольорова палітра дуже проста і нехитра. Здебільшого використовуються нейтральні пас-
тельні тони, які неодмінно розбавляються соковитими кольорами, присутніми у деталях. Дуже 
часто використовується також орнамент з рослинними мотивами, а також клітинка та смужка. 
Для інтер’єру у стилі кантрі характерна багатобарвність, але не яскрава, а, швидше, густа, со-
ковита, трохи приглушена. У колірному рішенні переважають натуральні, здебільшого світлі  
й пастельні тони. Важливий колористичний баланс.

Одним із найважливіших атрибутів вітальні повинен стати камін, без якого інтер’єр буде не-
завершеним. Можна прикрасити його різноманітними  аксесуарами,  підсвічниками або краси-
вими сувенірами. Вони додадуть в інтер’єр ще більше тепла.

Також важливою  особливістю стилю кантрі є використання текстилю в необмеженій кіль-
кості, за допомогою якого в інтер’єр м’яко і ненав’язливо вводяться яскраві кольори: різнома-
нітні килимки або декоративні подушки.

Квіти у горщиках або пишні букети — неодмінний атрибут інтер’єру кантрі, витриманого у 
сільському стилі.



Світлодизайн104

ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Щодо світла, то вдень воно яскраве, сонячне, а ввечері затишне і приглушене. Людина, яка 
живе в гармонії з природою, дещо знижує свою активність ввечері. Однак вона не спить, а пра-
цює, що мають ілюструвати проектовані джерела світла. Вечірнє освітлення має бути не дуже 
яскравим, м’яким, розсіяним і ближчим до підлоги, в кутку, за стіною. Як джерела світла можуть 
використовуватися ковані люстри, тканинні абажури, торшери та настільні лампи. Вони до- 
повнюють дизайн інтер’єру і гармонійно створюють композиційні центри в інтер’єрі.

Методичні підходи та особливості проектування інтер’єру  
вітальні в стилі кантрі

На рис. 5.22 кімната має 4 віконні отвори та є прохідною, тому однією з основних цілей було 
організувати безперешкодний прохід в інші кімнати та за допомогою освітлення здійснити 
функціональне зонування.

У вітальні виділено 3 основні зони: зона відпочинку, зона для читання та транзитна зона.
Головним елементом зони відпочинку став камін, оскільки він є невід’ємним елементом 

стилю кантрі. 
Електричні каміни не вимагають облаштування димаря, здатні швидко нагріватися і охоло-

джуватися, вони працюють без диму і кіптяви, прості й зручні у користуванні, а також створю-
ють атмосферу комфорту, тепла і спокою. Вигляд полум’я дає змогу релаксувати, відпочити і 
розслабитися. Камін — це символ затишку і розкоші будинку, серце і душа квартири.

Також у зоні відпочинку розташовані три крісла, невеликий диван, декоративний стіл і тор-
шер. Всі три крісла різні за формою та дизайном, оскільки кантрі передбачає використання не 
сучасних серій меблів в одному стилі, а роками зібрані вінтажні меблі, які мають свою історію.

Світлове зонування (зона відпочинку) здійснено люстрою загального освітлення фірми 
Lightstar (Італія), яка має висоту 70 см,  ширину 80 см та 6 плафонів з галогенними лампами по-
тужністю кожна 40 В (рис. 5.23).

Саме тут сім’я або гості можуть зручно розташуватися, відпочити та насолодитися невиму-
шеною і максимально комфортною атмосферою, яку створює стиль кантрі.

Біля вікна виділено зону для читання за допомогою двох стелажів з книгами, м’якої канапи 
та двох бра фірми Arte (Італія) висотою 26 см, шириною 25 см з однією лампою потужністю  
60 Вт (рис. 5.24). Вони створюють розсіяне, а не пряме світло та прекрасно підкреслюють стиль 
і створюють домашній затишок.

Декоративне освітлення  у вітальні проектоване світлодіодними стрічками, які вбудовані у 
декоративні балки на стіні (рис. 5.25), а також гірляндами, що прикрашають новорічну ялинку і 
віночок на дверях та над каміном, що створює затишну невимушену атмосферу (рис. 5.26). 

Рис. 5.22. План підлоги з розташуванням 
меблів М 1:75

Рис. 5.23. План стелі М 1:50
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Завдяки невеликим розмірам світлодіо-
ди можна вбудовувати у матеріали, що фор-
мують дизайн. Це дозволяє відійти від нуд-
них традиційних світильників і створити 
вражаючі ефекти за допомогою “невидимо-
го” освітлення. Порівняно з традиційними 
лампами світлодіоди мають багато переваг 
(див. вище): дуже великий термін служби 
(>50 тис. год), низькі витрати на техобслу-
говування, мають більшу ефективність по-
рівняно з лампами розжарювання і галоген-
ними лампами, забезпечують безперервне 
освітлення, чіткі, насичені кольори, відсут-
ність ртуті, ультрафіолетового та інфрачер-
воного випромінювання. 

Детально наведено специфікацію світильників у стилі кантрі (табл. 5.2) і паспорт використа-
них матеріалів (див. табл. 5.3).  

Рис. 5.25. Світлове зонування 
світлодіодними стрічками

Рис. 5.26. Світлове зонування
гірляндами

Рис. 5.24. Світлове зонування вітальні 
у стилі кантрі

Таблиця 5.2

Специфікація світильників у стилі кантрі (дизайнерський підбір)

Зображення світильника Основні характеристики

1 2

Світильники загального призначення

Люстра з колекції: FL
Країна-виробник: Китай
Рекомендовані параметри приміщення:

Площа: Від 18 кв.м. до 20 кв.м.
Висота: Від 300 cм до 350 cм
Висота: 90 см
Ширина: 69 см
Вага: 6 кг
Плафон: Діаметр 13 см, висота 18 см
Кількість ламп: 3
Цоколь: Е14
Тип ламп: Люмінесцентні/Розжарювання/Світлодіодні
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1 2

Люстра з колекції: LD
Країна-виробник: Китай
Рекомендовані параметри приміщення:

Площа: Від 15 кв.м до 20 кв.м
Висота: Від 280 cм до 320 cм
Висота: Від 73 см до 86 см
Ширина: 45 см
Вага: 4,5 кг
Плафон: Діаметр 13 см, висота 24 см
Кількість ламп: 6
Цоколь: Е27
Тип ламп: Люмінесцентні/Розжарювання/Світлодіодні

Бренд: Вrille
Виробник: Rabalux (Рабалюкс)
Країна: Угорщина
Висота: 45 см
Ширина: 50 см
Кількість ламп: 3
Потужність: 60 Вт
Тип патрона: Е27
Матеріал: Дерево/Метал/Скло

Люстра з колекції: LD
Країна-виробник: Китай
Рекомендовані параметри приміщення:

Площа: Від 12 кв.м до 20 кв.м
Висота: Від 270 cм до 350 cм
Висота: Від 64 см до 102 см
Ширина: 45 см
Вага: 2,5 кг
Плафон: Діаметр 13 см, висота 26 см
Кількість ламп: 3
Цоколь: Е27
Тип ламп: Люмінесцентні/Розжарювання/Світлодіодні

Продовження табл. 5.2
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1 2

Люстра з колекції: FL

Країна-виробник: Китай

Рекомендовані параметри приміщення:

Площа: Від 16 кв.м до 20 кв.м

Висота: Від 260 cм до 310 cм

Висота: 50 см

Ширина: 57 см

Вага: 4,8 кг

Плафон: Діаметр 10 см, висота 16 см

Кількість ламп: 5

Цоколь: Е14

Тип ламп: Люмінесцентні/Розжарювання/Світлодіодні

Виробник: Blitz (Блитц)

Країна: Німеччина

Висота: 80 см

Ширина: 75 см

Кількість ламп: 5 

Потужність: 40 Вт

Тип патрона: Е27

Матеріал:  Дерево/Метал/Скло

Виробник: Lightstar

Країна: Італія

Висота: Від 60 до 130 см

Ширина: 80 см

Кількість ламп: 6

Потужність: 40 Вт

Тип патрона: Е27

Матеріал: Хром/Матове скло

Світильники місцевого призначення

Виробник: Arte (Арте)

Країна: Італія

Висота: 32 см

Ширина: 15 см

Кількість ламп: 1

Потужність: 40 Вт 

Тип патрона: Е14

Матеріал: Метал/Тканина

Продовження табл. 5.2
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Виробник: Arte (Арте)

Країна: Італія

Висота: 26 см

Ширина: 25 см

Кількість ламп: 1 

Потужність: 60 Вт

Тип патрона: Е27

Матеріал: Метал/Тканина

Виробник: Lusterlicht

Країна: Німеччина

Висота: 24 см

Ширина: 22 см

Кількість ламп: 1

Потужність: 60 Вт

Тип патрона: Е27

Матеріал: Метал/Скло

Виробник: Blitz (Блитц)

Країна: Німеччина

Висота: 25 см

Ширина: 20 см

Кількість ламп: 1 

Потужність: 40 Вт

Тип патрона: Е27

Матеріал: Дерево/Метал/Скло

Виробник: Zonca

Країна: Італія

Матеріал: Тканина/Полірована латунь

Висота: 30 см

Ширина: 27 см

Кількість ламп: 1 

Потужність: 60 Вт

Тип патрона: Е27

Виробник: Arte (Арте)

Країна: Італія

Висота: 26 см

Ширина: 37 см

Кількість ламп: 2

Потужність: 60 Вт

Тип патрона: Е14

Матеріал: Метал/Тканина

Продовження табл. 5.2
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1 2

Люстра з колекції: LW
Країна-виробник: Україна
Висота: 24 см
Ширина: 15 см
Вага: 1 кг
Кількість ламп: 1
Цоколь: Е14
Тип ламп: Люмінесцентні/Розжарювання/Світлодіодні

Країна: Італія
Висота: 27 см
Ширина: 52 см
Кількість ламп: 2
Потужність: 60 Вт
Тип патрона: Е14
Матеріал: Метал / Скло

Виробник: Arte (Арте)
Країна: Італія
Висота: 165 см
Ширина: 45 см
Кількість ламп: 3
Потужність: 40 Вт
Тип патрона: Е14
Матеріал: Метал/Тканина

Виробник: Eseo
Країна: Бельгія
Висота: 141,7 см
Ширина:  44,2 см
Кількість ламп: 1 
Потужність: 60 Вт
Тип патрона: Е27
Матеріал: Метал/Тканина

Продовження табл. 5.2
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Виробник: Kutek 
Країна: Польща
Висота: 173 см
Ширина: 40 см
Кількість ламп: 1
Потужність: 60 Вт
Тип патрона: Е27
Матеріал:  Латунь/Скло

Виробник: Arte (Арте)
Країна: Італія
Висота: 140 см
Ширина: 34 см
Кількість ламп: 1
Потужність: 100 Вт
Тип патрона: Е27
Матеріал: Метал/Тканина

Виробник: LampGustaf 
Країна: Швеція
Висота: 140 см
Ширина: 30 см
Кількість ламп: 1
Потужність: 60 Вт
Тип патрона: Е27
Матеріал: Метал/Тканина

Продовження табл. 5.2
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Виробник: Jupiter (Юпитер)
Країна: Польща
Висота: 155 см
Ширина: 40 см
Кількість ламп: 1 
Потужність: 60 Вт
Тип патрона: Е27
Матеріал: Метал/Тканина

Виробник: Blitz (Блитц)
Країна: Німеччина
Висота: 165 см
Ширина: 46 см
Кількість ламп: 1
Потужність: 60 Вт
Тип патрона: Е27
Матеріал: Метал/Тканина

Декоративне освітлення

Світлодіодна стрічка

Довжина х ширина х висота (мм): 5000 х 8 х 2
Підключення до блоку живлення: 12V DC
Споживана потужність: 4,8 Вт/м
Світловий потік для білого: СД 240 Lm/м
Кут випромінювання: 120°
Кольори: Білий холодний, білий теплий, синій, зелений, 
червоний, жовтий

Закінчення табл. 5.2
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Паспорт використаних матеріалів

Зображення матеріалу Місце використання

1 2

Паркет для підлоги

Використовується для вікон та підвіконь

Дошки для газетниці

Тканина для оббивки дивана

Декоративна тканина для подушок

Декоративна цегла для облицювання каміна

Декоративна штукатурка молочного кольору для стін

Таблиця 5.3
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1 2

Декоративна плитка для  підлоги

Залізо для торшера

Тканина для абажурів бра та торшера

Залізо для стола-скрині

Тканина для оббивки крісла

Стиль поп-арт

Житлова кімната у стилі поп-арт

Поп-арт (скорочення від англ. popular art) — напрям в образотворчому мистецтві 1950–1960-х 
років, що виник як реакція на абстрактний експресіонізм та використовує образи продуктів 
ужитку.

Образ, запозичений у масовій культурі, переміщується в інший контекст:
•	 змінюються	масштаб	і	матеріал;
•	 оголюється прийом або технічний метод, виявляються інформаційні перешкоди тощо.

Термін “поп-арт” вперше виник у пресі в статті англійського критика Лоуренса Еллоуея 
(1926–1990). У 1966 р. Л. Еллоуей відкрито зізнавався: “Тоді я не вкладав у це поняття той  
зміст, яким воно володіє сьогодні. Я використовував це слово нарівні з терміном “поп-культура”, 
щоб схарактеризувати продукти засобів масової інформації, а не витвори мистецтва, для яких 
були використані елементи цієї “народної культури”. У будь-якому разі поняття увійшло до 
вжитку десь між зимою 1954–1955 років та 1957 роком”.

Закінчення табл. 5.3
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Перші роботи у стилі поп-арт виконали 
три художники, які вчилися у лондонсько-
му Королівському художньому коледжі, — 
Пітер Блек, Джо Тілсон і Річард Сміт. Однак 
першою роботою, що отримала статус ікони 
поп-арту, був колаж Річарда Хамілтона “Що 
робить наші сьогоднішні помешкання такими 
різними, такими привабливими?” (1956 р.) 
(рис. 5.27).

Поп-арт започаткувався засобами масової 
інформації та рекламою і зумовив такі напря-
ми у мистецтві: оп-арт, кінетичне мистецтво, 
ситуативне мистецтво.

Інтер’єр у стилі поп-арт — це поєднання 
райдужно-яскравих кольорів, а також ви-
користання вже давно існуючих аксесуарів, 
матеріалів, форм  і об’єктів, але в новій якос-
ті. Поп-арт — це не тільки фотографії, кар-
тини або колажі, а й витонченість предметів 
інтер’єру: посуд, лампи, вази, меблі. Практич-

но будь-який побутовий предмет, використаний вами в інтер’єрі в стилі поп-арт, стає унікаль-
ним витвором мистецтва, а для декорування приміщення найпопулярнішими є великі мальовані 
або фотографічні зображення кіноакторів або поп-зірок, або різні графіті. Характерною рисою 
такого стилю є застосування повторюваних мотивів, таких як глянцю, кричущих забарвлень, 
абстрактних малюнків (фотошпалери в інтер’єрі). Цей стиль в інтер’єрі передбачає застосування 
пластику, найрізноманітніших декоративних виробів, які виконані з паперу, також відмінно ви-
глядатимуть і зображення з коміксів. Цікавою особливістю є те, що звичні межі на стінах, стелі 
і підлозі повністю можуть бути розмиті (стиль арт-деко в інтер’єрі).

Проте для втілення такої задумки найкраще підійде велике приміщення, оскільки результа-
том може бути не оригінальне і стильне рішення, а нагромадження різних фігур і елементів, які 
не поєднуються один з одним.

При виборі колірного рішення у стилі поп-арт необхідно використовувати в приміщенні 
яскраві контрастні кольори. Однак пам’ятайте, що ними не можна зловживати, бо таке колірне 
рішення інтер’єру може дуже швидко набриднути і почне стомлювати, тому рекомендується з 
відповідальністю підходити до вибору колірної гами.

На сьогодні стиль поп-арт в інтер’єрі зазвичай передбачає наявність глянцевої або багато-
рівневої стелі. При цьому найпоширенішим кольором вважається білий (інтер’єр у білому ко-
льорі), але дизайнери допускають різнокольорову підсвітку таких стель. Стіни можна виконати 
в яскравому забарвленні і в найрізноманітніших фактурах, а підлога в цьому випадку повинна 
залишатися нейтральною, і все це для того, щоб вона не привертала зайву увагу до себе.

Вибираючи меблі, пам’ятайте, що для поп-арту  характерний мінімалізм (інтер’єр у стилі мі-
німалізму), тому меблі можна використовувати різних форм. Одне з основних завдань — пра- 
вильно передати дух поп-арту через колірні рішення, вибір матеріалів і аксесуарів. Для оформ-
лення приміщення використовуйте яскраві, кислотні кольори, причому вони можуть взагалі 
жодним чином не поєднуватися між собою. Традиційні уявлення про гармонію — поняття абсо-
лютно неприйнятне для інтер’єру поп-арту.

Червона оббивка м’яких меблів, жовтий стіл, сині горщики для кімнатних квітів і рожевий 
ноутбук створять необхідну спрямованість. Деяка композиційна “пляма”, яка абсолютно не впи-
сується в інтер’єр, теж вважається виявом поп-арту. 

Поширеним методом оброблення стін є їх фарбування в контрастні кольори. Одну стіну за-
барвлюють в нейтральний світлий колір (це свого роду “тиха гавань”, де погляд може відпочити 
від кричущих фарб інтер’єру), а інші оформляють  яскравими кольорами. В ідеалі, як мінімум, 

Рис. 5.27. Перша робота у стилі поп-арт
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одна із стін приміщення повинна стати своєрідною виставкою популярного мистецтва. Стіну 
слід прикрасити таким чином, щоб повторювався багато разів якийсь малюнок, мотивом якого 
може стати будь-який предмет масового вжитку. Оригінально виглядатимуть вирізки з газет, 
афіші, дзеркала в креативних рамках, розвішені на стінах. Контраст стане ще яскравішим і вра-
жаючим, якщо стіни відрізнятимуться не лише за кольором, а й фактурою, наприклад, одна фар-
бована, інша оброблена декоративною штукатуркою, третя деревом, четверта шпалерами.

Особливістю цього стилю є те, що в ньому практично не використовують великогабаритні 
шафи, а для зберігання речей встановлюють спеціальні ніші. 

Варто приділити особливу увагу різним аксесуарам і фігурам. Наприклад, можна прикрасити 
приміщення дрібними предметами з пластику. Це можуть бути рамки, вази, статуетки, годинни-
ки. При цьому використовується багаторазове копіювання об’єкта, а також гра з його масшта-
бом і пропорціями.

Стиль поп-арт в інтер’єрі припускає використання всіляких аксесуарів і товарів масового 
споживання, а найголовніше — правильно їх застосувати, виявивши трохи креативу та фантазії.

Загалом поп-арт не має строгих обмежень ні в просторово-планувальних рішеннях, ні в де-
корі, що дає можливість виявляти максимум креативності при облаштуванні інтер’єру. Епатаж, 
самоіронія, свобода самовиявлення — основні постулати поп-арту, які допоможуть вам створити 
незвичайний і яскравий інтер’єр.

Стиль авангард

Спальна кімната в стилі авангард

Авангард — це художньо-архітектурний стиль інтер’єру, який зародився на початку ХХ ст.  
під впливом революційних настроїв, що панували в той час у колах молоді. Слід також зазна-
чити, що розквіт стилю авангард припав на повоєнний час — період змін, переоцінки цінностей і 
змін у людській свідомості. Очевидно те, що після війни колишні  ідеї виявилися непотрібними 
і марними, і люди почали створювати нові форми, часом “кричущі”, що відображали їхні настрої.

Стиль авангард вважається абсолютною протилежністю класичному. Інтер’єр, оформлений  
у стилі авангард, буде до душі творчим людям з нестандартним мисленням і оригінальним сма-
ком, а також людям незалежним і волелюбним (рис. 5.28). 

На чому акцентується увага в інтер’єрі авангард? Насамперед це колір. Тут можливий “мікс” 
із, здавалося б, непоєднуваних фарб. Однак дуже важливо відчути тонку грань між яскравістю  
і вульгарністю, і тоді ви отримаєте справді вражаючий результат.

Авангард у виконанні професіонала — це органічний ансамбль, де кожна деталь має закінче-
ний вигляд і розташована на своєму місці. Дрібниць тут не буває. Основа стилю — колір і фор-
ма, які обов’язково контрастують один з одним. Взагалі контраст — це одна з основних рис, що 
характеризують стиль авангард. Вважається, що це додає динаміки і експресії в інтер’єр. Заува-
жимо, що в цьому стилі можуть поєднуватися абсолютно непоєднувані предмети і матеріали. 

а                                                                                                         б
Рис. 5.28. Інтер’єр у стилі авангард
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В інтер’єрі у стилі авангард практично не використовують шпалер, пензлики і фарби, при 
оформленні в цьому стилі, будуть вашою головною зброєю. Експериментуйте і поєднуйте непо-
єднуване. Наприклад, можна пофарбувати одну стіну в чорний колір, а протилежну їй — у білий. 
Ефект контрасту посилиться, якщо поруч з білою стіною поставити чорне крісло, а на чорній 
стіні встановити бра зі світлим абажуром (рис. 5.29).

Можна пофарбувати всі чотири стіни в різні кольори. Пам’ятайте, стиль авангард вигляда-
тиме природно, якщо виявити сміливість у своїх діях. Це дивний парадокс, коли дотримання 
контрастності стає на чолі всього.

Таких правил потрібно дотримуватися і при дизайні штор. По-перше, використовувати тіль- 
ки яскраві кольори, які будуть контрастувати з кольором стін, по-друге, застосовувати тільки су-
часні тканини і матеріали, по-третє, уникати дрібних деталей і взагалі декору — стиль необхідно 
закладати в колір і форму штори (рис. 5.30).

Меблі, як і будь-яка інша деталь інтер’єру авангард, складають унікальні елементи. Тому  
тут навряд чи знайдеться місце для стіни, біля якої розташувалися  диван і два крісла — для 
авангарду це надто банально.

З яскравими стінами добре будуть поєднуватися темні меблі, тобто можливі будь-які фор-
ми і рішення, і це стосується не тільки меблів. Скажімо, можна поєднувати незвичайні матері-
али, створювати дивовижні композиції з кольорового скла або металу. Як наслідок, у вас вий- 
де не просто житлове приміщення — ви створите справжній витвір мистецтва — абсолютно уні-
кальний і неповторний. Головне в цьому стилі — бажання і вміння експериментувати. Предмети 
меблювання можуть бути як чіткої прямокутної, так і округлої форми. Новизна додасть індиві-
дуальності вашому інтер’єру (рис. 5.31–5.33). 

При освітленні використовують лампи, вбудовані в стелю ніші. Таке освітлення надає ін-
тимності інтер’єру і здебільшого використовується при оформленні спалень, проте можливе 
також і у вітальнях, кухнях (рис. 5.34).

Рис. 5.29. Гра кольорів у стилі авангард Рис. 5.30. Яскраві кольори у стилі авангард

а                                                                                                         б
Рис. 5.31. Поєднання різних форм і рішень у стилі авангард
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При наповненні приміщень, виконаних у 
стилі авангард, використовуються такі пред-
мети інтер’єру: сучасні шафи-купе, плазмові 
і рідкокристалічні телевізори та комп’ютерні 
монітори, столики, стільці, ліжка та інші 
предмети з металу. Крім того, всі предмети 
меблів відрізняються високою функціональ-
ністю. Наприклад, стіл може висуватися з 
ніші в стіні.

Також зазначимо, що стиль авангард вва-
жається стилем динаміки та енергії, оскіль- 
ки кожне приміщення, виконане за допомо-
гою авангарду, має індивідуальний харак-

а                                                                                                         б
Рис. 5.33. Унікальні елементи стилю авангард

а                                                                                                        б

Рис. 5.32. Предмети меблювання як чітких, 
так і  прямокутних форм

в

Рис. 5.34. Стильове 
оформлення 
освітлення 
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тер. Воно відображає не тільки внутрішній світ свого господаря, а й передає його прагнення  
до розвитку.

В обробленні інтер’єру можна використовувати будь-які матеріали, але особливо підхо-
дять прогресивні, покликані вносити новизну і динаміку. Створення інтер’єру у стилі авангард  
є свого роду експериментом, результат якого не буде зрозумілий до кінця, поки інтер’єр не  
перетвориться в закінчену композицію. Саме тоді можливо отримати задоволення від викона-
ної роботи.

Таблиця 5.4

Специфікація та класифікація освітлювальних приладів у стилі авангард  
(дизайнерський підбір)

Зображення світильника Основні характеристики

1 2

Світильники загального призначення

Бренд: Вrille
Артикул: L97-028 
Тип товару: Люстра 
Матеріал: Метал/Скло 
Цоколь: E27 
Кількість ламп: 3 
Потужність лампи: 60 Вт 
Тип лампи: Накалювання 
Висота: 100 см
Діаметр: 40 см

Бренд: Вrille
Артикул: 179192 
Тип товару: Люстра 
Матеріал: Метал/Скло 
Цоколь: E27 
Кількість ламп: 1 
Потужність лампи: 60 Вт 
Клас захисту: I 
Захист (IP): IP20 
Тип лампи: Накалювання/Люмінесцентна 
Висота: 150 см 
Діаметр: 40 см

Бренд: Вrille
Артикул: L97-033 
Тип товару: Люстра 
Матеріал: Пластик/Скло 
Колір: Чорний 
Цоколь: E27 
Кількість ламп: 1 
Потужність лампи: 60 Вт 
Тип лампи: Накалювання 
Висота: 100 см
Діаметр: 40 см
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1 2

Виробник: EGLO Австрія
Артикул: 147071
Тип товару: Люстра
Матеріал: Метал/Скло
Висота: 110 см
Ширина (діаметр): 30 см
Тип патрона: Е27
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 60 Вт
Колір: Матовий нікель опал

Бренд: Вrille
Артикул: L97-028 
Тип товару: Люстра 
Матеріал: Пластик/Скло/Тканина
Колір: Чорний 
Цоколь: E40
Кількість ламп: 1 
Потужність лампи: 60 Вт 
Тип лампи: Накалювання 
Висота: 70 см
Діаметр: 40 см

Світильники місцевого призначення

Бренд: Вrille 
Артикул: L97-021 
Тип товару: Люстра 
Матеріал: Метал/Скло 
Покриття: Хром 
Цоколь: G9 
Кількість ламп: 3 
Потужність лампи: 40 Вт 
Тип лампи: Галогенна капсульна G9 
Висота: 21 см
Ширина: 10,5 см
Довжина: 50 см

Виробник: LUSSOLE Італія
Артикул: 147053
Тип товару: Бра
Матеріал: Метал/Скло
Висота: 182 см
Ширина (діаметр): 33 см
Тип патрона: R7S+G4
Кількість ламп: 1+1
Потужність лампи: 300 Вт + 40 Вт
Колір: Латунь білий

Продовження табл. 5.4
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1 2

Виробник: ILLUMINATI
Артикул: 147049
Тип товару: Бра
Матеріал: Метал/Граніт
Висота: 240 см
Ширина (діаметр): 190 см
Тип патрона: Е27
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 60 Вт
Колір: Нікель

Виробник: EGLO Австрія
Артикул: 147150
Тип товару: Бра
Матеріал: Метал/Скло ручної роботи
Висота: 153 см
Ширина (діаметр): 20 см
Тип патрона: Е27
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 1000 Вт
Колір: Нікель матовий коричневий

Виробник: EGLO Австрія
Матеріал: Метал/Скло  
Артикул: 147050
Тип товару: Бра
Висота: 70 см
Ширина (діаметр): 20×20 см
Тип патрона: Е27
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 1000 Вт
Колір: Латунь матовий 

Виробник: EGLO Австрія 
Артикул: 147091
Тип товару: Бра
Матеріал: Метал 
Висота: 30 см
Ширина (діаметр): 15 см
Тип патрона: Е27
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 60 Вт
Колір: Латунь, матовий, чорний

Продовження табл. 5.4
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1 2

Виробник: ILLUMINATI
Артикул: 147091
Тип товару: Торшер
Матеріал: Метал/Пластик
Висота: 12 см
Ширина (діаметр): 19 см
Тип патрона: Е27
Кількість ламп: 1 
Потужність лампи: 60 Вт
Колір: Червоний/Чорний

Світильники декоративного призначення

Діаметр: 130
Висота: 15
Розмір: 10х10
Глибина монтажу: 65
Тип патрона: G10
Лампи: 1х35 Вт
Напруга: 220 В
Колір: Чорний димчастий
Матеріал: Скло

Діаметр: 150
Висота: 35
Врізний діаметр: 68
Глибина монтажу: 85
Тип патрона: G10
Лампи: 1х35 Вт
Напруга: 220 В
Колір: Сірий алюміній
Матеріал: Скло

Розмір: 5000 х 10 х 2,5 мм
Колір підкладки: Білий
Робоча напруга: 12VDC
Яскравість на світлодіод: 16-18LM
Робочий струм: 0,6 А/м
Кількість світлодіодів: 30 шт./м
Кут випромінювання світла: 120°
Робоча температура: -20°C до 30°C
Кратність сегмента: 10 см (3 світлодіода)
Колір світіння: Червоний

Розмір: 5000 х 10 х 2,5 мм
Колір підкладки: Білий
Робоча напруга: 12VDC
Яскравість на світлодіод: 16-18LM
Робочий струм: 1,2 А/м
Кількість світлодіодів: 60 шт./м
Кут випромінювання світла: 120°
Робоча температура: -40°C до 80°C
Кратність сегмента: 5 см (3 світлодіода)
Колір світіння: Жовтий

Закінчення табл. 5.4
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Скандинавський стиль

Ванна кімната

Ванна кімната в скандинавському стилі не сприймає ніякої розкоші і помпезності, тут перева-
жають прості світлі фактури, лаконічні предмети меблів і сантехніки. Традиційна скандинавська 
ванна кімната — це поверхні, обшиті деревом, у нашому розумінні — це сауна. Проте сучасний 
стиль дозволяє використовувати в обробленні більш практичні матеріали, такі як велика кера-
мічна плитка, штукатурка.

Меблі у ванній кімнаті автономні — окрема шафка, окрема тумбочка, окремий столик, нерідко 
з вбудованою раковиною, окремий стілець. Меблі — суворо дерев’яні, покриті лаком або світлою 
матовою фарбою.

Самі скандинави у ванні віддають перевагу душу, вважаючи його більш гігієнічним місцем 
водних процедур. Однак багато хто з нас нізащо не проміняє містку купіль-ванну, де можна вдо-
сталь насолодитися теплою водою, на душ. Тому в сучасному інтер’єрі допускається викорис-
тання ванн як окремо розташованих, так і розташованих біля стіни і обшитих дерев’яними або 
пластиковими панелями. Практично будь-яка сучасна ванна з характерними строгими формами 
буде доречна в скандинавському стилі.

Завершальними нотками у створенні інтер’єру стануть ротангові ящики для банних аксесу-
арів, плетений кошик для білизни, велике дзеркало на стіні або підлозі, переносні вішалки для 
рушників (рис. 5.35).

Світло у ванній кімнаті

Ванна кімната неодмінно повинна бути найбільш освітленою кімнатою в будинку, адже, не-
залежно від того — велика вона чи маленька, — людина проводить тут дуже багато часу. Як пока-
зує практика, навіть якщо у ванні є вікно, не варто сподіватися тільки на денне світло, оскільки 
надлишку його, як правило, не буває.

Головне правило — грамотно розташувати джерела світла, а саме: за трьома рівнями — ниж-
ній, робочий, верхній. Таким чином, освітлення ванної кімнати залежить від того, наскільки пра-
вильно будуть розміщені джерела світла за так званими рівнями (зонами).

Верхнє освітлення ванної кімнати досить часто можна облаштувати за допомогою тільки од-
ного світильника, але це варіант для малогабаритних ванн. Якщо розміри приміщення дозволя-
ють, то для рівномірного розподілу світла розумно встановити кілька світильників — чим більша 
їх кількість, тим менші повинні бути їх потужність і розміри.

Багатопозиційне освітлення ванної кімнати влаштовують за допомогою дрібних світильників 
з галогенними лампами, які можуть бути відкритими і вбудованими.

У ванній кімнаті, як і в інших кімнатах будинку, є необхідність поділу простору на зони. Для 
світлового зонування використовуються світильники локального світла. Навіть у маленькій 

а                                                                                                         б
Рис. 5.35. Оформлення ванної кімнати у скандинавському стилі
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ванній зону біля дзеркала можна виділити в окрему. У технічно складнішій  ванній з нішами, по-
діумами та іншими архітектурними шедеврами розумно виокремити кілька зон.

Найважливіша зона у ванній кімнаті — дзеркало і умивальник. Можна встановити світиль-
ники з обох боків дзеркала або паралельно один одному у верхній частині дзеркала. Так створю-
ється хороше освітлення у ванній кімнаті, а яскраве світло не буде сліпити очі або кидати тіні. 
Дуже важливо, щоб світильники не відбивалися в дзеркалі. Обов’язково треба використовувати  
матовий або білий абажур як розсіювач. Від використання кольорових світильників краще від-
мовитися — в зоні дзеркала вони не вітаються.

По периметру невеликого дзеркала можна розмістити невеликі світильники, які дадуть мож-
ливість ідеально висвітлити ваше обличчя.

Освітлення ванни. Великою популярністю користуються ванни з вбудованим підсвічуван-
ням. Однак цей варіант далеко не кожному по кишені, але є й доступніші варіанти. Наприклад, 
можна виділити ванну спрямованим пучком світла, залишивши інше приміщення в напів-
темряві. Як варіант — повісити на стіні над ванною бра з абажуром з кольорового скла. Освіт-
лення в просторій ванній з недостатньо високою стелею групують у потрібному секторі на стелі. 
Щоб світло красиво падало на воду, встановлюють над ванною високий торшер.

Підлогове освітлення ванної кімнати. Таке декоративне освітлення створить настрій цього 
приміщення. Є особливі світильники, призначені для підсвічування доріжок у саду. Вони мо-
жуть бути використані і для підсвічування підлоги. Для створення цікавих ефектів можна ви-
користовувати кольорові або прозорі ліхтарики, підлогові світильники, а також ілюмінатори.

У ванній кімнаті, що не перевантажена декоративними елементами, рекомендується вико-
ристовувати непримітні світильники. Якщо сантехніка і оздоблення кімнати виглядають по-
мітно, то світильники можуть виступати як яскравий акцент.

Освітлювальні прилади, що використовуються у ванних кімнатах, можуть містити різний тип 
ламп: галогенні, люмінесцентні, звичайні лампи розжарювання, світлодіодні стрічки. Різні типи 
ламп дають різну силу світла. 

Найбільшою ефективністю володіють світлодіодні і металогалогенні лампи. Світлодіодні 
стрічки мають досить велику силу світла і споживають дуже мало енергії, тому їх ефективність  
висока. Світловіддача у люмінесцентних ламп у 3–4 рази вища, ніж у ламп розжарювання. До-
кладнішу інформацію наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5
Характеристика різних видів ламп

Джерело світла Світловий потік, лм Світловіддача, лм/Вт Приклад

1 2 3 4

Лампа накалювання  

з цоколем E14, 40W
400 10

Лампа накалювання  

з цоколем Е27, 60W
630–650 від 11 до12

Лампа накалювання  

з цоколем Е27, 100W
1230–1550 від 12 до 15

Люмінесцентна  

енергозберігаюча лампа  

з цоколем Е14, 11W

600 54,5
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1 2 3 4

Люмінесцентна  
енергозберігаюча лампа  
з цоколем Е27, 20W

1250 62,5

Світлодіодний, вологозахищений 
світильник 
для стельового  
підсвічування 3W

163 54

Світлодіодна лампа  
з цоколем Е27, 9W

470 52

Вологозахисна світлодіодна 
стрічка (12W на 1 м)  
фронтального світіння

1200 100

Металогалогенна лампа  
з цоколем G12, 35W

3400 97

Галогенні лампи розжарювання з 
відбивачем  
MR-16 з цоколем  
GU 5.3, 6.5W (12 В)

280 43

Система освітлення повинна мати низку цінних якостей — герметичність, вологостійкість, 
посилену ізоляцію. Загальний дизайн світильників, ліхтариків, лампочок у ванній і туалеті по-
винен гармоніювати з наповненням меблів, сантехнікою і аксесуарами. Знання всіх цих деталей 
допоможе створити гармонію естетики та безпеки.

У табл. 5.6 наведено детальну характеристику світильників для ванної у скандинавському 
стилі.

Таблиця 5.6

Світильники для ванної в скандинавському стилі (дизайнерський підбір)

Світильник Характеристики

1 2

Виробник: EGLO Австрія
Висота: 33 см
Ширина (діаметр): 10 см
Габарит від стіни: 11,5 см
Лампи в комплекті: Так
Тип патрона: G9
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP44
Колір: Матовий нікель, опал
Матеріал: Метал/Скло

Закінчення табл. 5.5
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1 2

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 8 см
Ширина (діаметр): 31 см
Габарит від стіни: 10 см
Лампи в комплекті: Немає
Тип патрона: E14
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP44
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 8,5 см
Ширина (діаметр): 41 см
Габарит від стіни: 7 см
Лампи в комплекті: немає
Тип патрона: E14
Кількість ламп: 3
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP21
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: EGLO Австрія
Ширина (діаметр): 46 см
Габарит від стіни: 11 см
Лампи в комплекті: Немає
Тип патрона: Е14
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP44
Колір: Матовий нікель, опал
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 6 см
Ширина (діаметр): 62 см
Габарит від стіни: 7,7 см
Лампи в комплекті: Так
Вимикач: На виробі
Тип патрона: G5
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 13 Вт (аналог 65 Вт)
Ступінь захисту: IP44
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Продовження табл. 5.6
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1 2

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 17,5 см
Ширина (діаметр): 10 см
Габарит від стіни: 18,5 см
Лампи в комплекті: Так
Тип патрона: G9
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP44
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 16,5 см
Ширина (діаметр): 8 см
Габарит від стіни: 10 см
Лампи в комплекті: Немає
Тип патрона: E14
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP21
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 26,5 см
Ширина (діаметр): 14 см
Габарит від стіни: 17,1 см
Лампи в комплекті: Так
Тип патрона: Е14
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 9 Вт (аналог 45 Вт)
Ступінь захисту: IP44
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Пластик

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 16 см
Ширина (діаметр): 17 см
Габарит від стіни: 12,7 см
Лампи в комплекті: Так
Вимикач: На лампі
Тип патрона: G9
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP21
Колір: Хром
Матеріал: Скло

Продовження табл. 5.6



Світлодизайн 127

ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

1 2

Виробник: MARKSLOJD Швеція 
Висота: 8 см
Ширина (діаметр): 12 см
Глибина: 13 см
Лампи в комплекті: Немає
Тип патрона: G9
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP44
Колір: Хром, опал
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: MASSIVE Бельгія
Ширина (діаметр): 11 см
Діаметр урізання: 9 см
Глибина посадки: 15 см
Лампи в комплекті: Так
Тип патрона: GU10
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 50 Вт
Ступінь захисту: IP44
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: MASSIVE Бельгія
Ширина (діаметр): 11 см
Діаметр урізання: 9 см
Глибина посадки: 15 см
Лампи в комплекті: Так
Тип патрона: GU10
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 50 Вт
Ступінь захисту: IP44
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: EGLO Австрія
Висота: 117,5 см
Ширина (діаметр): 15 см
Лампи в комплекті: Немає
Вимикач: На шнурі
Тип патрона: E27
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 60 Вт
Колір: Алюміній білий
Матеріал: Метал/Текстиль

Продовження табл. 5.6
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Виробник: MASSIVE Бельгія
Ширина (діаметр): 10 см
Діаметр урізання: 8 см
Глибина посадки: 11 см
Кількість в наборі: 3
Лампи в комплекті: Так
Тип патрона: G10
Кількість ламп: 3
Потужність лампи: 50 Вт
Ступінь захисту: IP23
Матеріал: Метал

Виробник: EGLO Австрія
Висота: 157 см
Ширина (діаметр): 35 см
Лампи в комплекті: Немає
Тип патрона: E27
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 60 Вт
Ступінь захисту: IP20
Колір: Опал, нікель
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: IDEAL LUX Італія
Висота: 140 см
Ширина (діаметр): 22 см
Лампи в комплекті: Так
Тип патрона: T5
Кількість ламп: 3
Потужність лампи: 28 Вт
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Еко-стиль

Освітлення при проектуванні готелю в еко-стилі

Готельний бізнес — це дуже складний напрям підприємницької діяльності. При величезній 
кількості конкурентів потрібно зробити так, щоб клієнту сподобалося саме у вашому готелі. 
Оригінальність можна підкреслити світловими акцентами, саме освітлення може стати реклам-
ною “візитівкою” будь-якого готелю.

Закінчення табл. 5.6
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Перше враження в гостей від готелю асоціюється з фойє. Це найважливіша зона, де прохо-
дять всі переговори з адміністративним персоналом, вибираються апартаменти й здійснюються 
фінансові розрахунки. Навколишній інтер’єр приміщення повинен бути максимально комфорт-
ним для майбутніх мешканців і працівників цього готелю.

Для того щоб вхід з вулиці до готелю не був таким контрастним, світло роблять максимально 
м’яким. Рівень яскравості світла у фойє не повинен перевищувати 200 люкс. Якщо в інтер’єрі 
наявні світловідбиваючі блискучі поверхні, джерела світла повинні містити матові розсіювачі, 
які оберігають очі людей від неприємних відблисків.

Фойє розкішних готелів прикрашаються ексклюзивними дорогими люстрами або вбудова-
ними світильниками — це залежить від стилю, що переважає у дизайні. Особливо актуально для 
великих готелів виділяти “стіл-reception” світлом, яскравістю 500 люкс. Додаткове освітлення 
зони reception створюють настінні світильники й декоративні бра. Освітлення має бути яскра-
вим, але таким, що не створює дискомфорту. Зауважимо, 
щоб не було відображення на поверхні столу, використову-
ють світильники з широким розподілом світла (рис. 5.36).

Зазвичай фойє п’ятизіркових готелів  прикрашають до-
рогими декораціями, скульптурами, художніми картинами  
на стінах, кожна з яких вимагає окремого м’якого підсвічу-
вання зверху чи знизу. Наприклад, світлодіодні світильни-
ки ефектно виділяють дорогі елементи дизайну, що створю-
ють атмосферу готельної розкоші.

Сучасні технології дають змогу дизайнерам встановлю-
вати в загальних приміщеннях світлові системи двох ре-
жимів, тобто це коли освітлення реагує на кількість людей  
у різних частинах будівлі, що не тільки стильно, а й еконо-
мічно (до 25 %).

Отже, якщо планується створення мережі готелів, то потрібно проектувати їх так, щоб була 
можливість виконати принципово однакове освітлення, яке стане візитною карткою готелю і 
буде приваблювати нових відвідувачів.

У табл. 5.7 представлено класифікацію світильників, підібраних з урахуванням естетичних і 
технічних особливостей  відповідно до обраного еко-стилю, які переважно з дерева різних порід 
і оброблення. В основі дизайну лежать: екологічність, натуральність, простота і оригінальність. 
Майже всі представлені моделі з різних колекцій, але, яку б не обрав замовник, до кожної є своя 
повна серія (люстра, бра, торшер). 

Таблиця 5.7

Класифікація світильників в еко-стилі (дизайнерський підбір)

Світильник Характеристики

1 2

Для загального освітлення

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 8 см
Ширина (діаметр): 31 см
Габарит від стіни: 10 см
Лампи в комплекті: Немає
Тип патрона: E14
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP44
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Рис. 5.36. Освітлення готелю 
в еко-стилі
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1 2

Виробник: IDEALLUX Італія

Висота: 110 см

Ширина (діаметр): 56 см

Тип патрона: E14

Кількість ламп: 6

Потужність лампи: 40 Вт

Матеріал: Метал, скло, дерево

Виробник: Domus

Висота: 20 см

Ширина (діаметр): 80 см

Лампи: Світлодіодні

Тип патрона: E14

Потужність лампи: 3 Вт

Матеріал: Метал, скло, дерево

Виробник: Nikari Італія

Висота: 50 см

Ширина (діаметр): 80 см

Кількість ламп: 12

Лампи: Світлодіодні

Матеріал: Дерево

Виробник: LIBE Венеція

Висота: 110 см

Ширина (діаметр): 120 см

Лампи: Світлодіодні

Матеріал: Дерево

Бра

Виробник: Fratantoni Італія

Висота: 100 см

Ширина: 28 см

Глибина: 28 см

Тип патрона: E14

Кількість ламп: 1

Максимальна потужність: 150 Вт

Матеріал: Дерево

Продовження табл. 5.7



Світлодизайн 131

ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

1 2

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 8,5 см
Ширина (діаметр): 41 см
Габарит від стіни: 7 см
Лампи в комплекті: Немає
Тип патрона: E14
Кількість ламп: 3
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP21
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: EGLO Австрія
Ширина (діаметр): 46 см
Габарит від стіни: 11 см
Лампи в комплекті: Немає
Тип патрона: Е14
Кількість ламп: 2
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP44
Колір: Матовий нікель, опал
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: Domus Італія
Висота: 120 см
Ширина: 45 см
Тип патрона: E14
Кількість ламп: 1
Максимальна потужність: 150 Вт
Матеріал: Дерево, метал

Виробник: MASSIVE Бельгія
Висота: 16,5 см
Ширина (діаметр): 8 см
Габарит від стіни: 10 см
Лампи в комплекті: Немає
Тип патрона: E14
Кількість ламп: 1
Потужність лампи: 40 Вт
Ступінь захисту: IP21
Колір: Хром
Матеріал: Метал/Скло

Виробник: Zentique Італія Торшери
Висота: 45 см
Ширина: 40 см
Глибина: 20 см
Тип патрона: E14
Кількість ламп: 1
Максимальна потужність: 150 Вт
Матеріал: Дерево

Продовження табл. 5.7
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Виробник: LIBE Італія
Висота: 140 см
Ширина: 10 см
Лампи: Світлодіодні
Матеріал: Дерево

У табл. 5.8 наведено класифікацію ламп, які можуть бути використані для запропонованих 
освітлювальних приладів.

Таблиця 5.8
Класифікація ламп

Тип лампи Характеристика

Виробник: KANLUX Польща

Висота: 5,6 см

Ширина (діаметр): 5 см

Тип патрона: GU10

Потужність лампи: 2 Вт (аналог 15 Вт)

Колір: Теплий білий

Виробник: KANLUX Польща 

Висота: 5 см

Ширина (діаметр): 5 см

Тип патрона: GU5, 3

Потужність лампи: 2 Вт (аналог 15 Вт)

Колір: Теплий білий

Висота: 10 см

Ширина (діаметр): 3 см

Тип патрона: E14

Потужність лампи: 11 Вт

Колір: Нейтральне світло 4100 K

Виробник: Lemanso

Світлодіодна стрічка: SMD5050

Довжина стрічки в бобіні: 5 м

Колір: Холодно-білий (7000 К)

Висота: 2,5 мм

Ширина стрічки: 11 мм

Мінімальна довжина поділу: 5 см (один кластер)

Кількість підсвітка на метр: 60 SMD (5050)

Споживана потужність: 14,4 Вт/м

Закінчення табл. 5.7
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Приклад практичної реалізації

Метою розроблення є дизайн-проект інтер’єру готелю в еко-стилі, оскільки саме цей стиль 
буде доречним у заміських готелях, особливо в природному оточенні. Головним завданням є  
відтворення основних особливостей обраного стилю за допомогою матеріалів, декоративних 
елементів та освітлювальних приладів (рис. 5.37).  

Розглянемо лише проект холу готелю (загальна площа цього приміщення становить 220 м2). 
Оскільки саме хол повинен справити перше і до того ж приємне враження на відвідувачів, то  
потрібно  врахувати всі його естетичні та функціональні особливості. Хоча на перший погляд 
здається, що головним є лише естетичний вигляд, але важливо все ж врахувати всі функціональ-
ні завдання, які характеризують це приміщення.

Тому для початку було виділено кілька основних зон, які повинні бути сформовані за допо-
могою розташування меблів та світлових акцентів.

У цьому випадку сама форма приміщення продиктувала майбутнє розташування меблів і роз-
поділення людських потоків. Вхідні двері досить широкі, а це дає змогу в екстрених ситуаціях 
швидко евакуювати всіх відвідувачів. Крім двох звичайних дверей, є ще й ліфт, що дуже зруч-
но, оскільки готель пристосований для відвідувачів з обмеженими руховими можливостями,  
а тому ліфт буде додатковим беззаперечним плюсом для готелю.

Освітлення

Для кожної зони готелю застосовуються індивідуальні світлові рішення, що мають карди-
нальні відмінності.

Цікавим рішенням для інтер’єрів готелю є багаторівневе освітлення — поєднання верхнього 
світла, настінних світильників, підсвітка архітектурних елементів інтер’єру та картин. Саме таке 
освітлення використане в запропонованому проекті.

1. Загальне освітлення. Часто використовуються масштабні люстри, але в цьому випадку — 
три досить великі, але прості люстри круглої форми на 8 лампочок, що використовуються як 
основне світло.

2. Місцеве світло. Для освітлення робочих зон (reception та столиків для читання) добре пі-
дійдуть вмонтовані світильники та бра. Вони не тільки забезпечать гарне бачення, а й створять 
світлові ефекти.

3. Підсвічування ніш та композиційних центрів. Точкові світильники вбудовані в диванних 
нішах, вишукано підсвічують розташовані в них елементи декору. Також невеликими лампоч-
ками підсвічуються картини, але основним залишається прожекторне освітлення живої стінки: 
падаюче світло переливається на листочках живих рослин, залишаючи незабутнє враження, за-
безпечуючи тим самим ефект візуального збільшення площі приміщення.

Рис. 5.37. Функціональне зонування приміщення
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4. Приховане світло — це дизайнерський прийом, при якому джерела світла не видно. У цьо-
му разі світильники розташовуються вздовж  диванів, спірально охоплюють всі сходи, а також  
вмонтовані в елементи годинника. Тож створюється враження, що дивани летять, а сходи безпе-
рервно повертаються навколо головного пілону. Таке світло застосовується як фонове освітлення.

Розміщення світильників на різних ярусах створює просторове освітлення — найбільш ком-
фортне для людини. 

Освітлювальні прилади, що використовуються в проектному рішенні, наведено у табл. 5.9.

Таблиця 5.9

Освітлювальні прилади в практичній реалізації

Зображення Характеристики

Люстра звисаюча. Використовується для загального освітлення, має регуля-

тор потужності потоку. Має вигляд великого кола, по периметру якого роз-

міщуються плафони, ніби маленькі бра. 

Бра настінне. Гарно освітлює робочу зону, складається з циліндричного пла-
фону, обтягнутого зеленим льоном, і тримача, оздобленого справжніми гілка-
ми дерев.

Бра настільне. Освітлює зону з диванчиками для відпочинку м’яким приєм-

ним світлом. Представлений у вигляді стержня, на який ніби нанизані дрова, 

та циліндричного плафону з світлого льону.

Світильник стельовий. Освітлює зону очікування з кріслами. Він ніби поєд-

нання кількох дерев’яних кругів різного діаметру, в середині яких світлова 

сфера.

Спот. Вмонтований світильник для освітлення робочої зони на reception.

Прожектор. Акцентується увага на вертикальному озелененні, яке знахо-

диться в центрі зон очікування, освітлює кожний його листочок.

Після врахування всіх функціональних процесів і розміщення освітлювальних приладів слід 
розмістити необхідні меблі.
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Меблі

Головним критерієм вибору меблів передусім є зручність, крім цього, для еко-дизайну важли-
вим є матеріал і форма. Вдалим варіантом є крісла з великих суцільних брусків темного дерева, 
зі шпаринками і природним рельєфом. Дивани облицьовані тонкими шарами білого мармуру, 
що мають ніші для книжок та вставні ящики з травою. Як крісла, так і дивани мають великі зруч-
ні подушки і спинки, обтягнуті тканинами зеленого, жовтого та бежевого кольорів.

При проектуванні холу в зоні очікування було використано два види столів: кубічної форми 
з наскрізними нішами повністю з мармурових плит та з мармуровою стільницею й підставкою, 
між якими геометрична дерев’яна ніжка, яку можна використовувати як поличку. 

Стійка reception має форму четвертини кола, облицьована дошками із світлого дерева. Гвин-
тові сходи з основним пілоном розташовані ніби у ніші, що створилася завдяки криволінійній 
формі приміщення. Основні елементи сходів також облицьовані мармуром, а самі сходинки 
дерев’яні. Крім цього, пілон ніби обплітається ліанами по спіралі, які тягнуться вверх до неба, як 
бобове дерево з казки про Джека.

Слід зазначити, що всі ці меблі з природних матеріалів і тому наповнені життєвою енергією.

Декорування приміщення

Привертають увагу відвідувачів не лише меблі, а й оздоблення стін, підлоги та стелі примі-
щення. Ті стіни, біля яких розташовані reception та сходи, а також прилегла до них стіна з две-
рима, — облицьовані дошками із світлого дерева, які розташовані вертикально: як наслідок, сті- 
ни здаються ще вищими. Згідно з планом висота приміщення становить 4 м.

Інші стіни декоровані рельєфною штукатуркою піщаного кольору, яка вдало поєднується з піді-
браними тканинами. Підлога покрита паркетною дошкою, причому поєднані дерева темних і світ-
лих порід, завдяки чому відбувся поділ приміщення й виокремилась ще одна зона для очікування.

Сама стеля приміщення біла, але дещо незвичайна — вона має кілька дерев’яних виступів 
різної форми, на яких розташовані різні освітлювальні прилади: прожектори, стельові лампи  та 
великі лампи для загального освітлення.

Головною родзинкою  цього холу стала частина стіни з вертикальним озелененням. Рослини, 
які силою думки тягнуться вверх, ще більше зближують  з природою, поєднують, зливають воє-
дино. Цей повністю живий та природний  куточок завжди привертатиме до себе увагу, незважа-
ючи на час доби чи настрій — він заворожує погляд.

 Крім нього в інтер’єрі є дерев’яні ящики з  гарною зеленою травою, а у великих горщиках — 
карликові дерева та екзотичні трави. 

Неможливо не звернути увагу на великий годинник біля reception, який підсвічується вночі.
Усі елементи, незважаючи на їхній розмір і вигляд, займають своє місце й виконують свою 

функцію. Хол не переповнений непотрібними, зайвими предметами, все лаконічно, просто і до-
речно: кілька диванчиків, на яких відвідувачі зможуть відпочити, зосередитись над прочитанням 
якоїсь ранкової газети або  просто  поговорити; пара крісел із столиками, де можна випити філі-
жанку кави, чай або просто помилуватися  свіжими квітами та їхнім п’янким ароматом — є все, 
що потрібно для повного розслаблення.

Отже, в цьому інтер’єрі склалася природна, екологічна та свіжа атмосфера.
Створено новий готель, а особливо детально розроблено хол у стилі еко-дизайн. Поставлене 

завдання виконано завдяки застосуванню предметів освітлення та ефектам, які вони створюють, 
а також меблям, матеріалам і формам. Досягнено відчуття злиття з природою в єдине ціле, напо-
внення  простору позитивною енергетикою.

Питання для перевірки
1. У чому полягають основні проектні завдання в контексті використання світлотехнічних 

засобів в інтер’єрі?
2. Назвіть сучасні моделі світлового обладнання в інтер’єрі.
3. Назвіть основні стилістичні прийоми в дизайні інтер’єрів житлових приміщень із світло-

технічним аналізом.
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5.2. Світло як художній засіб у ландшафтному проектуванні

Види і прийоми ландшафтного освітлення

Перед визначенням основних видів ландшафтного освітлення зазначимо такі типи підсвічу-
вання:

•	 загальний	—	заливне	світло;
•	 акцентуюче	підсвічування.
 За допомогою правильного балансу між заливним світлом і світловими акцентами досяга-

ється високий художній ценз проекту освітлення, виділяються головні елементи картини і фо-
кальні точки, формуються плавні переходи до другорядних елементів.

Вирізняють такі види ландшафтного освітлення: 
•	 загальне	освітлення;
•	 архітектурне	освітлення;	
•	 підсвічування	рослинних	елементів;
•	 підсвічування	водних	об’єктів.

Загальне освітлення

Світлодизайн ділянки за допомогою вміло підібраних і розміщених освітлювальних приладів 
(різних за конструкцією і дизайном ліхтарів, прожекторів, підвісних ламп, бра, декоративних 
опор, боллардів тощо) підкреслює його планування, розташування майданчиків, доріжок, алей 
та під’їзних шляхів. 

Детально розглянемо способи ландшафтного дизайну (табл. 5.10).
Таблиця 5.10

Способи ландшафтного дизайну

Зображення Тип освітлення

1 2

Заливаюче

Створює рівномірне світлове середовище і використовується на від-

критих майданчиках типу створених зон: зон відпочинку, дитячих зон, 

допоміжних територіях або по периметру ділянки. Це найфункціональ-

ніший тип освітлення. Прожектори заливаючого світла розміщують на 

опорах від 2 до 8 м. При виборі типу світильників, їх виду та кількості 

перевага надається покажчикам освітленості.

Загальне
Використовуються високі світильники різних видів, які встановлюють-
ся уздовж доріжок, майданчиків для відпочинку тощо. Освітлювальні 
прилади можуть бути різними за показниками висоти, мають плафони 
різноманітної кольорової гами, розмірів, арматури, а також є багато ва-
ріантів розсіювачів.

Розсіяне

Завдання — освітити входи, повороти, сходинки і сходи задля орієнта-

ції у темну пору. З цією метою використовується супровідне освітлен-

ня, яке виконує не тільки технічні функції, а й сторює декоративний 

ефект. Можна одночасно підсвічувати доріжки і рослинність, компози-

ції з каменів, підпірні стінки і водойми.
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1 2

Акцентуюче

Використовується для виокремлення деталей і об’єктів садової скульп-

тури, ландшафної архітектури, чагарників, окремих дерев та ін. Для 

створення ефектів слугують світильники і вузьконаправлені світлоді-

одні прожектори, які розташовуються невисоко від землі або в кронах 

дерев. Світильники цієї групи зазвичай досить мобільні. Їх легко вста-

новлювати і змінювати місце розташування.

Освітлення водойми

Складний, але естетично виразний вид. Живлення приладів не вище 

12 Вт. Цій умові відповідають герметичні світлодіодні та галогенні сві-

тильники. При підсвічуванні водойм використовують кольорове освіт-

лення, але дуже важливо зберегти цілісність композиційного задуму.

Маркувальне

Використовується для отримання візуальних ефектів: виокремлення 

межі доріжок або позначення напрямку руху, світлових контурів. Загаль-

на вимога для приладів, що використовуються для цього виду освітлен- 

ня, — високий ступінь захисту від механічних впливів.

Освітлення МАФ

Використовують два і більше основних джерел освітлення: освітлю-

ється конкретний об’єкт і з землі, і з верхніх позицій. Вгорі необхідно 

застосувати такі освітлювальні прилади, що не завдають ніякої шкоди 

рослинам. У процесі освітлення малих архітектурних форм найкраще 

використовувати асиметричні прожектори, вбудовані в землю.

Технічне 

Таке освітлення відіграє функціональну роль. Світильники мають за-

хист від проникнення вологи і здатні працювати навіть у несприятли-

вих умовах. Деякі світильники оснащені захисною решіткою, яка за-

криває скло і оберігає від механічних пошкоджень. Такі освітлювальні 

пристрої мають функцію захисту від радіоперешкод.

Закінчення табл. 5.10

 Освітлення фасаду будівлі

Ефектний світлодизайн може підкреслити достоїнства архітектури будівлі, окремі фрагменти 
будинку, фактуру стін або даху, виділити їхню красу та оригінальність. Освітлювальні прилади 
для дому підбираються елегантними і красивими, встановлюються на стінах, піддашші будівлі, 
вбудовуються в землю, домагаючись комбінування різного виду підсвіток.

Щоб створити нестандартний вигляд, показати архітектурний об’єкт або підкреслити певну 
форму будови під потрібним ракурсом, використовують архітектурне підсвічування будівель,  
що є найкращим способом привертання уваги до будівлі у вечірню пору. Професійне встановлен-
ня світлотехнічного обладнання дасть змогу зробити будь-яку будівлю центром уваги людей.

При проектуванні архітектурного освітлення враховуються: по-перше, архітектурна форма, 
конструкція, пропорції; по-друге, особливості переходу від однієї архітектурної частини фасаду 
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до іншої; по-третє, колір. Це дуже складне інженерне завдання. Проте при нинішніх технологіч-
них досягненнях можлива реалізація практично будь-якої ідеї.

Художнє підсвічування будівель вимагає професійного підходу і високоякісного світлотех-
нічного обладнання. За допомогою сучасних приладів можна створювати конфігурації малюнків 
на стінах будинків, унікальне сенсорне підсвічування і динамічне освітлення. Також можлива 
зміна спрямованості, інтенсивності й кольоровості. Такі технології просто пожвавлять будинок, 
наповнивши його зовнішні поверхні палітрою живих образів і об’єктів.

Існують три основні принципи підсвічування будівель:
1. Заливаюче підсвічування будівель використовується для освітлення будівель і застосо-

вується для підсвічування великих об’єктів, як правило, нежитлових. За допомогою потужних 
прожекторів, розташованих на землі або на сусідніх об’єктах, вуличні ліхтарі, будівлю або окремі 
його фасади освітлюють для виявлення загального його вигляду. Цей тип архітектурного підсві-
чування добре підкреслює форму об’єкта, виділяючи оригінальні деталі. Заливаюче освітлення 
особливо підходить для церков і соборів, для місць, де ввечері і вночі не ведеться активна діяль-
ність (рис. 5.38).

2. Локальне підсвічування будівель — освітлювальні прилади освітлюють окремо найвиразні-
ші частини фасаду і підкреслюють структуру споруди. Здійснюється за допомогою систем про-
жекторів спрямованого світла, розташованих безпосередньо на фасаді будівлі. Використовуєть-
ся для підсвічування балконів, карнизів, балюстрад і фризів (рис. 5.39).

3. Приховане підсвічування будівель — відносно новий вид підсвічування, коли освітлюваль- 
ні системи не освітлюють поверхню будівлі, але створюють власний світловий малюнок, який 
може як наслідувати архітектурний вигляд будівлі, так і створювати на ньому декоративні компо-
зиції (рис. 5.40).

Рис. 5.38. Заливаюче освітлення Рис. 5.39. Локальне підсвічування

а                                                                                                             б
Рис. 5.40. Приховане підсвічування
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Підсвічування рослинних елементів

Ландшафтний дизайн неможливий без 
зелених насаджень, які також значно вигра-
ють при направленому освітленні. Дерева, 
чагарники, квіти, газони та клумби здатні 
“заграти” по-новому при вмілому світло-
дизайні. Освітлювальні джерела, їх висота, 
потужність і спрямованість підбираються 
з урахуванням багатьох обставин: розміру і 
форми рослин, фактури стовбурів та листя, 
їх світлопоглинаючих властивостей і сезон-
ної видозмінюваності (рис. 5.41).

Підсвічування водних об’єктів

Ландшафтний дизайн буквально видозмінюється при освітленні водних об’єктів: природних 
і штучних ставків, водоспадів, струмків, озер, фонтанів і басейнів. Хоча світлодизайн водних 
об’єктів найбільш складний через певні технічні вимоги, проте при правильному підході можна 
досягти дивовижного результату.

Прийоми підсвічування дерев, чагарників і квітників

Залежно від поставленої мети і з урахуванням пори року для зелених насаджень використо-
вують різні світлові пристрої, що здатні максимально передати їхню форму і натуральний колір. 
Окремі дерева, чагарники і квіти, а також групи рослин рекомендується освітлювати світильника-
ми з лампами розжарювання або прожекторами з ртутними лампами. Ртутні лампи додають листю 
приємний бірюзовий колір. Для створення цікавих колірних композицій можна скористатися здат-
ністю різних джерел світла надавати тільки властивий йому ефект. Наприклад, одну групу дерев 
освітити ртутними лампами, іншу — лампами розжарювання, квіти — люмінесцентними лампами. 

Для освітлення дерев і чагарників лампи встановлюють під кроною, на стовбурі або на землі  
під кроною осторонь від дерева або чагарника. Для підсвічування окремих дерев і чагарників — 
найефектнішим буде освітлення рослин першим і другим способом, що створює враження сві-
тіння рослин зсередини і одночасно чітко  позиціонує їх на тлі темного масиву або неба. При 
освітленні знизу добре підкреслюється форма дерев.

Осінні червоні, жовті відтінки освітлюють лампами розжарювання. Взимку запорошені гіл-
ки дерев доречно підсвічувати кольоровими джерелами світла або використовувати прийом, 
коли листяні дерева виділяються спрямованим з заднього плану на групу дерев пучком світла, 
який стає своєрідним базисом, на якому обриси голих гілок вирізняються тонкими темними си-
луетами.  Білі стовбури беріз добре освітити спрямованим вгору пучком світла.

В умовах паркового пейзажу слід правильно чергувати виділені світлом найважливіші вуз-
ли (входи, центральні площі, архітектурні домінанти тощо), найкрасивіші насадження і затіне- 
ні масиви та газони (із зануренням у темряву менш цінного); створювати кольорові та об’ємні 
контрасти, оскільки контрастність лежить в основі зорового сприйняття. Цікавим рішенням є 
бічна підсвітка окремих найяскравіших дерев або груп дерев на фоні темного зеленого масиву. 
Іноді доцільно рівномірно освітити все невелике дерево, а іноді на кроні великого дерева створи-
ти одне або кілька мальовничих яскравих плям.

Досвід показує, що для освітлення дерев використовуються лампи розжарювання потуж-
ністю 100, 300, 500 Вт, ртутні лампи — 250 Вт. Для дерев висотою 8–12 м необхідно не менше ніж  
2–3 прожектори.

Декоративне освітлення квітників має свої особливості. Для квіткових рослин і газонів 
основним буде заповнююче освітлення, важливо підібрати спектральний склад джерел світла 
з урахуванням забарвлення квітників. Як правило, квітники підсвічуються білим світлом, щоб 

Рис. 5.41. Парк вогнів у Бангкоку
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не спотворювалося натуральне забарвлення рослин. Іноді для посилення забарвлення квітів  
застосовують джерела світла такої самої тональності (натрієві — для квітів червоної гами, ртут-
ні — для квітів синьо-блакитних відтінків). Причому у всіх випадках рівень освітленості по-
винен забезпечувати нормальне колірне сприйняття рослин. Для підсвітки квітників, клумб і  
газонів рекомендується використовувати світильники типу “грибки”, “парасольки”, “дзвіночки” 
і торшери з лампами накалювання потужністю 100–150 Вт, розташовані на висоті 1,5–1,8 м.

Контурне освітлення використовується для підсвічування дерев з цікавою формою крони,  
а також для паркових споруд, що мають виразний силует, наприклад, атракціонів, входів у парк  
тощо. Певну роль тут можуть відіграти світлові смуги і написи з газосвітних трубок.

Для освітлення об’ємних споруд, обелісків, декоративної скульптури, окремих дерев і чагар-
ників використовують також джерела спрямованого світла — прожектори, встановлені на не-
високих підставках, у площині землі або в спеціальних бетонних виїмках. Зручно освітлювати 
дерева, облямовані щільним низьким чагарником, який маскує прожектор від очей спостерігача.

При освітленні сучасної архітектури “на просвіт” підвищуються вимоги до розміщення дже-
рел світла всередині будівлі, які виконують подвійну роль: утилітарну (освітлення інтер’єрів) і 
архітектурну, формуючи зовнішній світловий вигляд будинку і всього комплексу.

Освітлення ковзаючим променем здійснюється за допомогою джерел світла, розташованих 
на самому об’єкті або в безпосередній близькості від нього.

Одержали широке поширення в парках сучасні скляні павільйони, що працюють у вечірній 
час як гігантські світильники, особливо вони мальовничі при розміщенні біля водойм, коли во-
дяна поверхня, відображаючи яскраво освітлену будівлю, підсилює контрасти і гру фарб, супро-
воджуючи їх яскравими відблисками води. 

Як вдалий приклад такого освітлення можна навести гігантське вантове покриття площею 
більше ніж 70 тис. м2, виконане з сітки сталевих тросів і прозорої пластикової плівки, розміщене 
над головною спортивною спорудою Олімпійського парку в Мюнхені, що перетворюється вве-
чері у величезний світильник (рис. 5.42). 

Незважаючи на грандіозні розміри, покриття справляє враження легкості, підкреслює про-
сторове вирішення всього комплексу, визначаючи його архітектурний вигляд. Злітає гострими 
вершинами до неба світлопокриття сміливих архітектурних форм, добре виділяються вони на 
темному фоні гір, неба і півколом охоплюють казково освітлену головну олімпійську площу з 
прапорами країн — учасниць Олімпіади, створюючи незабутню фантастичну картину. З півден-
ного боку — простір розкривається на широку гладінь штучного озера з білосніжними струменя-
ми фонтана і мальовничий пагорб з підсвіченими різнобарвними кущами.

Проектуючи освітлення території зелених насаджень, особливу увагу слід приділяти розро-
бленню і створенню привабливих форм ліхтарів (опор світильників), які повинні бути пропор-
ційними, гармонійно вписуватися в архітектурне середовище не тільки ввечері, а і вдень, коли 
вони стають малими архітектурними формами. Опори повинні бути легкими і витонченими.

а                                                                                                             б
Рис. 5.42. Освітлення Олімпійського парку в Мюнхені
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Для створення максимального ефекту від освітлення рослинності необхідно чітко розуміти 
деякі базисні властивості рослин. Насамперед це текстурні властивості стовбура, розгалуження, 
форма листя, сезонні кольори, густота, прозорість крони, форма і колір цвітіння, швидкість рос-
ту рослин. Залежно від цих властивостей необхідно вибирати методи освітлення.

Якщо дерево має густу непрозору крону, то світильники повинні бути встановлені на дея-
кій відстані від нього, щоб забезпечити заповнююче освітлення крони зовні. У разі прозорої 
крони світильники можуть бути встановлені у безпосередній близькості та спрямовані всере-
дину крони, забезпечуючи світіння листя. Високі дерева пірамідальної форми (ялини, кипари-
си)  освітлюються прожекторами з концентруючою оптикою з відстані 5–10 м. Для освітлення 
пальм також добре використовувати точкові прилади — споти, при цьому один із прожекторів 
підкреслює текстуру стовбура, а інші виявляють крону.

При освітленні дерев з густими кронами округлої форми (наприклад, магнолії) можна ви-
нести світильники на достатню відстань від дерева. Якщо потрібно забезпечити вид з різних 
сторін, напрямок світлових потоків світильників не повинен відрізнятися більше ніж на 35° від 
вертикалі для виключення ефекту засліплення; у разі якщо це не потрібно, напрямок світлових 
пучків світильників може розташовуватися горизонтальніше. Обмеження кута спрямування 
знімаються, якщо використовувати чагарники і невеликі дерева для екранування світильників, 
однак не можна допускати появи на листі яскравих плям (hotspots). Такі плями можуть ви-
кликати проблеми з обслуговуванням, особливо в наших молодих садах: у цьому випадку може 
знадобитися переналаштування або навіть перестановка освітлювального обладнання. Вдалим 
рішенням є застосування світильників з регулюванням по висоті. Іноді не вдається виділити 
всю крону такого дерева (деякі середземноморські, хвойні), і альтернативою в деяких випадках 
може бути освітлення нижньої частини крони.

Листяні дерева середньої смуги, наприклад, дуби, іноді мають розкидисту крону дуже вели-
ких розмірів. Для освітлення такої крони інколи доводиться використовувати значну кількість 
світильників.

Ріст дерев у саду становить серйозну проблему для системи ландшафтного освітлення і є 
причиною сезонного обслуговування. Крім чищення, перестановки світильників, іноді може 
знадобитись видалення рослин, що заважають роботі системи освітлення. У процесі монтажу 
системи має бути передбачений запас кабелю живлення для спрощення можливої перестановки 
освітлювального обладнання. У цьому випадку застосування вбудованих світильників (аплай-
тів) більш доцільне для зрілого саду. У молодих садах більш практичним є застосування низь-
ковольтних систем освітлення з освітлювальним обладнанням на штирях, які легше переносити 
(кабель живлення розташовується ближче до землі) (рис. 5.43).

а                                                                                                             б
Рис. 5.43. Підсвічування рослинних елементів
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При освітленні дерев здебільшого засто-
совується підсвічування знизу через просто-
ту розміщення світильників, проте підсві- 
чування зверху може дати цікавіші резуль-
тати. Верхнє світло забезпечує більш при-
родне освітлення — рослинність виглядає як 
вдень, тоді як при нижньому підсвічуванні 
світло і тінь міняються місцями. Освітлен-
ня зверху дає менший загальний контраст, 
оскільки освітлюється горизонтальна по-
верхня землі, більша за площею, що в ре-
зультаті призводить до більшої узгодже-
ності та позитивного емоційного враження. 

Крім того, при освітленні зверху спостерігач набагато краще розрізняє деталі і сезонні кольори 
рослинності. Основна проблема при освітленні зверху — відсутність бази для установки сві-
тильників. Крім будівель, цю функцію можуть виконувати самі дерева. Розміщення світиль-
ників на стовбурах і гілках високих дерев дає змогу комбінувати прийоми освітлення, даючи  
додатковий ступінь свободи дизайнеру (рис. 5.44).

Відстань між приладом і об’єктом визначає наскільки рельєфно буде підкреслена текстура, 
при цьому максимальний ефект дає найбільше наближення. Цей прийом дуже ефективний при 
освітленні живоплотів із чагарників.

Концептуальні засади організації світлокольорової композиції на прикладі садиби  
у національному історико-культурному заповіднику “Качанівка”5 

Розподіл світла у просторі зумовлює масштаб світлопростору, що створюється, який, як і в 
“денній” архітектурі, оцінюється співмасштабністю з людиною, “мірою усіх речей”, а також роз-
мірними величинами і співвідношеннями частин і цілого. 

Світлокольорове середовище Качанівського заповідника сформовано освітлювальними ус-
тановками, які методологічно зручно розділити на дві основні групи за принципом глобального 
розподілу світлових потоків у просторі: установки освітлення території (тобто умовно горизон-
тальної поверхні землі) і установки освітлення об’єктів (тобто умовно вертикальних повер-
хонь). Різноспектральне світло підсилює неоднорідність світлового середовища. 

В основі планувальної структури парку лежать містобудівні рішення, які підкреслюють зв’я-
зок архітектури з ландшафтом. Композиція формується від осі, яка виконує функцію головної 
алеї і поєднує маєток з Георгіївською церквою (рис. 5.45).

Рис. 5.44. Освітлення рослинності

5 У розділі використано матеріали дипломної роботи студентки КНУКіМ Копасової Ганни.

Рис. 5.45. 
План центральної 

частини національного 
історико-культурного 

заповідника 
“Качанівка”
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Рис. 5.46. План функціонального зонування Качанівського 
історико-культурного заповідника

Головними композиційними прийомами, що використовувалися при створенні просторових 
композицій качанівських пейзажів, були: перспектива, світло і тінь, широко колористична гама 
насаджень. Поклавши в основу планувальну структуру заповідної території, в ході проектування 
визначено основну організаційну концепцію. Щодо неї по периметру всієї території проектовано 
технічні прилади в обмеженій гамі випромінюваного світла, а саме: в архітектурі регульовані  
потоки світла мають біле випромінювання холодного та теплого відтінків у місцях акценту.  
Загалом уся стежкова система є асиметричною і виділяє композиційний центр, а також акцен-
тує увагу на головному компоненті комплексу забудов — маєтку. Основною метою організації 
цілісного світлокольорового простору є виявлення легкоприйнятних форм. Вони можуть бути 
простими і складними, але обов’язково візуально впорядкованими. Ступінь впорядкованості  
є результатом взаємодії композиційного простору і формотворчих ліній.

Формотворча лінія, у вигляді дорожньо-транспорних шляхів, як складова ландшафту по-
требує своєї організації, оскільки вона окреслює візуальний образ садово-паркового комплексу. 
Існування закономірностей організування формотворчих ліній визначається психофізичними 
особливостями зорового апарату людини. Ці закономірності мають загальний характер, вони ви-
являються безпосередньо характером об’єкта і притаманні як ландшафту, так і архітектурним 
спорудам.

Організація світлового простору залежить від функціонального призначення світлотехніч-
них приладів та композиційних зв’язків. Щоб загальний світлокольоровий образ був естетично 
привабливим, за допомогою освітлювальних приладів можна розставляти акценти. Усі функ-
ціональні зони проектної ділянки розглядаються як функціональні об’єми, які несуть у собі ін-
формаційне навантаження. Від функції залежить кількість відвідувачів на конкретній ділянці,  
а звідси нормується кількість світла, що падає на поверхню землі. Кожен функціональний об’єм 
виділяється кількістю та кольором світла, типом освітлювальних приладів та їхньою формою. 
За розробленим генеральним планом (рис. 5.46) можна прослідкувати закономірності вста-
новлених освітлювальних приладів, таких як паркові ліхтарі та солярні світильники на соняч-
них батареях.
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Рис. 5.47. Генеральний план Качанівського заповідника 
з розташуванням освітлювальних приладів

При розробленні концепції використано загальноприйняті композиційні прийоми: нюанс, 
контраст, метр і ритм, а також супідрядність і рівновага. Кожен з них є важливим для досягнення 
цілісності художнього образу нічного середовища. Композиційна рівновага має вияви у симетрич-
ному та асиметричному розміщенні освітлювальних приладів, інтенсивності їхнього кольору. До-
сягнення стану композиційної рівноваги в усіх виявах художньо-проектної діяльності фіксується 
зором з першого погляду. Супідрядність характеризує певний рівень цілісності, що досягається 
внаслідок угруповання архітектурних споруд у композиції за провідною ознакою або навколо 
головного елемента, в той час як розмірність забезпечується кількісними співвідношеннями.  
У цьому випадку головним елементом виступає маєток, який є композиційним центром, а також 
стоїть на вершині центральної осі. Тому він має бути візуальною домінантою всього заповідника. 
Інші споруди візуально підтримують його за допомогою використання однакових стилістичних, 
кольорових рішень і помірної яскравості. Рівновага визначається збалансованістю композицій-
них мас. Зазначені принципи організації виступають не ізольовано, а доповнюючи один одного, 
породжуючи композиційну єдність. На візуалізації зображено загальний вигляд національного 
історико-культурного заповідника “Качанівка” у нічний час із висоти пташиного польоту. Такий 
вид зображення дає змогу візуально охопити основну частину  заповідної території і відчути по-
вну картину організації світлокольорового простору (рис. 5.47, 5.48).

Колір композиційно пов’язує різні елементи комплексу забудов і ландшафту. При заданій 
основній світлокольоровій темі або мелодії гармонійні обертони створюють заспокійливий 
ефект, контрастуючі — різноманіття, а дисонуючі — збудження. Встановлена система в проек-
ті базується на основних кольорах, що проходять через весь простір: біле випромінювання фа-
садних освітлювальних приладів — теплих і холодних відтінків, дорожньо-стежкова система —  
з використанням теплого кольору світла. Акцентуючий синьо-блакитний колір використа-
но як домінуючий стрижень, що підкреслює інтегрованість штучного середовища у природ-
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ному. На рівні підсвідомості такий колір асоціюється з небесною синявою і створює відчуття 
комфорту, інші кольори стосовно синьо-блакитного будуть доповнюючими. При такій схемі 
можна відчути поєднану органічну систему кольору світла, подібно тій, що лежить в основі  
всіх природних компонентів (рис. 5.49 ).

а

б
Рис. 5.49. Видові точки Качанівського історіко-культурного заповідника

(продовження рис. 5.49 див. на с. 146)

Рис. 5.48. Територія Качанівського історико-культурного заповідника 
з висоти пташиного польоту
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а                                                                                                           б

в
Рис. 5.50. Поєднання способів декоративного освітлення фасадів і ландшафту

д                                                                                    е
Рис. 5.49

в                                                                                    г

У проекті використано поєднання способів декоративного освітлення фасадів, а також ланд-
шафту (рис. 5.50). В архітектурних спорудах це комбінований спосіб, що складається з контур-
ного освітлення, локального і силуетного. 

На рис. 5.51 зображено різну проекцію освітлення фасаду маєтку в різноманітних осях. 
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Рис. 5.51. Різна проекція освітлення фасаду маєтку
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Технічні засоби та елементи організації

Застосування технічних приладів має забезпечувати зоровий комфорт, який характеризуєть-
ся якістю освітлення і світлодизайном ділянок та будівель. Такий комфорт у формуванні се-
редовища історико-культурних заповідників забезпечується основними світлопланувальними 
параметрами, насамперед кількістю світла на поверхні землі.

В Україні параметри освітленості встановлені в Будівельних нормах і правилах СНиП 23-05-
95, Санітарних правилах та нормах СаНПин 2.21/2.1.1.1278-03, а також у ДБН – В.2.5-28-2006. 
За цими документами встановлено, що освітленість вимірюється в лк (люксах); 1 люмен/м2 
(люмен — одиниця величини світлового потоку). Отже, відповідно до нормативних документів 
для доріжок та алей такий показник становить від 1 до 10 лк і залежить від інтенсивності руху 
на цих ділянках. Так, при інтенсивності руху від 20 до 100 чол. показник складатиме 1 лк. Тобто 
цей показник відповідає головній алеї Качанівського заповідника, на якій встановлено вуличні 
ліхтарі, по краю мощення монтується світлодіодна стрічка блакитного випромінювання з неве-
ликою інтенсивністю задля зорового встановлення меж руху. Для паркових ліхтарів рекоменду-
ються такі карти світлового випромінювання (КСВ) (рис. 5.52).

Поруч із ліхтарями в ландшафті використовуються світлові стовпчики уздовж другоряд- 
них стежок. Такі освітлювальні прилади на сонячних батареях зручні у використанні завдяки 
відсутності дротів, високій безпечності та автоматичності вмикання та вимикання. Завдяки  
висоті (1 м) кількість випромінюваного світла не є великою, але для освітлення шляху є до-
статньою.  Ступінь захисту — IP 44. Колір ламп — теплий білий. Час роботи становить близько  
8 год (рис. 5.53).

Дерева з широкими кронами, розставляючи акценти у ландшафті, підсвічуються за допо-
могою обладнання фірми GRIVEN, направленими колорченджерами Kolorclipі, світлодіод- 
ними архітектурними колорченджерами Dive. Прилади такого формату використовуються  
у випадках, коли розмір освітлювального об’єкта досить великий. Ступінь захисту по стан-
дарту — IP 55. В середині корпусу розміщена металогалогенна лампа CMD-SA/T 150 Вт (зі 
строком роботи 9 тис. год). Завдяки їй та еліптичному випромінювачу з підвищеною світловід-
биваючою здатністю Kolorclip випромінює яскравий промінь з кутом розкриття 42°. 

Для фонтану, проектованого у домінантній частині комплексу, використовуються прожекто-
ри, які завдають водній поверхні холодного білого світло-кольорового забарвлення. Такі про-
жектори мають бути у водонепроникному корпусі зі ступенем захисту по стандарту IP 68. Такі 
освітлювальні прилади можуть освітлювати водну поверхню і безпосередньо струмені води.

Розподіл освітлювальних приладів відбувся завдяки виділенню головного та другорядного 
у планувальній схемі. Основна маса відвідувачів здійснюватиме рух вздовж алеї від маєтку до 
інших, менш активних у вечірній час, місць відпочинку. Тому кількість світла на горизонталь-
ній поверхні алеї має становити приблизно 5–7 Lx при висоті ліхтаря до 5 м. Другорядні стеж-
ки мають інший колір світла та меншу яскравість — до 2 Lx, тому що вони виконують лише 
роль візуальних маркерів, які функціонально освітлюють шлях. 

                а                                          б                                      в                                        г                                        д 
Рис. 5.52. Карти світлового випромінювання
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За допомогою засобів світлодизайну досягається абсолютно нове нічне середовище 
історико-культурних заповідників. Такими засобами є: світло і колір, освітлювальні прилади, 
види освітлення ландшафтних територій та архітектурних споруд, форма і фактура предмета 
освітлення.

У проекті використано поєднання способів декоративного освітлення фасадів, а також 
ландшафту. В архітектурних спорудах це комбінований спосіб, що складається з контурного, 
локального і силуетного освітлення.

Контурне освітлення передбачає виокремлення контуру будівлі лінійними LED-стрічками. 
Як прийом він підкреслює стильові особливості архітектури. Локальне освітлення задає за-
гальний характер усієї освітлювальної схеми архітектурного середовища, виявляє тектоніку 
споруд, фриз, віконних та дверних пройм, карнизів, а також ліпних деталей фасаду. Силуетне 
освітлення використане мінімально, але створює просторові відчуття, освічує бокові частини 
палацу, башту і дозволяє виділити їх без врахування окремих елементів. 

У ландшафтному просторі використано майже всі можливі способи освітлення: заливаюче, 
акцентуюче, освітлення водойм, МАФ, маркувальне та технічне. Заливаюче світло створює 
рівномірне світлове середовище і використовується вздовж головної алеї. Це найфункціональ-
ніший спосіб освітлення, при якому освітлювальні прилади мають додаткове естетичне зна-
чення власною формою. Акцентуюче освітлення використовується для виокремлення деяких 
дерев по периметру заповідної території. Для створення ефектів слугують ґрунтові освітлю-
вальні прилади, що зсередини висвічують крони дерев. За допомогою різнокольорових філь-
трів створюються особливі художні ефекти. Освітлення фонтану є досить естетично виразним 
прийомом, який підкреслює цілісність композиційного задуму.

Усі використані у проекті освітлювальні прилади вказані у табл. 5.11.

Рис. 5.53. Розроблення МАФ у вигляді освітлювальних приладів 
для алеї та другорядних стежок
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Таблиця. 5.11
Експлікація світлотехнічних приладів Качанівського заповідника

№
пор.

Назва Характеристики Фото Колір Кількість

1 2 3 4 5 6

1 Ліхтар  
вуличний

Ліхтарний стовп, збірний, 3 ліхтарі. Висота:  

264 см, діаметр: 56 см, IP: 43, Б/лампи. Експлу-

атувати лампу до 100 W,  220 V або енергозбері-

гаючу 15 W, 220 V. Тип патрона: E27. Матеріал: 

алюміній, прозоре скло. Виробник: BLITZ (Ні-

меччина).

Білий 3 

2 Світловий 
стовпчик

Світильник на сонячній батареї з 1 світлоді-
одом. Висота: 39 см, діаметр: 12 см. Матеріал: 
пластик. Потужність: 0,07 Вт. Акумулятор: АА 
Nі-Сd	600	mA\год	1,2	В.	Виробник:	Globo.

Жовтий 1052

3 Світлова
стрічка

Плоский світлодіодний дюралайт (постій-
ного світіння). Розміри перетину: 11х18 мм,  
36 світлодіодів 2,7 см, бухта: 100 м, споживана 
потужність: синій, зелений, білий — 4,8 Вт/м, 
кратність різання: 2 м.

Холодний

білий

200 м

4 Леднеон Леднеон Флекс, перетин: 14х27, 5 мм. Для  
синього, зеленого і білого: споживана потуж-
ність: 6,6 Вт/м, кратність різання: 0,91 м, бухта: 
50,05 м.

Білий

Жовтий

40 м

40 м

5 Прожектор  
світлодіодний

MICRO-CLIP MKZ, 3 повнокольорових світ-
лодіоди, потужність: 2,4 Вт кожен, живлен-
ня: 220–240 В/50-60 Гц, литий алюмінієвий 
корпус, ступінь захисту: IP 65. Виробник: 
GRIVEN/Iталія.

Білий

Блакит-

ний

30

10

6 Прожектор  
світлодіодний

DAWN W MK2, 10 білих світлодіодів. Потуж-
ність: 1,7 Вт кожен, варіант оптики: спот, вузь-
кий, середній, широкий, еліптичний широкий 
пром. еліптичний. Живлення: 90-250 В/50-60 
Гц, споживана потужність: 0.31 А 230В/38 Вт, 
клас захисту: IP 66. Виробник: GRIVEN/Iталія.

Теплий

білий

 4

7 Світлодіодна 
лінійка

PARADE D-W-6/9/12 MК2. 6/9/12 білих світ-
лодіодів високої потужності (помірна темпе-
ратура 6600 К в моделях СOLD і 3200 К в мо-
делях WARM), варіанти оптики: спот, вузька, 
середня, широка, еліптична, еліптична широка. 
Живлення: 220-240 В/50-60 Гц, ступінь захис-
ту: IP 67.

Білий

теплий

20

8 Світлодіодний
лінійний

прожектор

PARADE Х-RGB-18/36 18/36 RGB світлови-
промінюючих діодів високої потужності, роз-
мір: 488х91х102 мм. Варіанти оптики: спот, 
вузька, середня, широка, еліптична.  Живлення: 
90-250 В/50-60 Гц. Литий алюмінієвий корпус. 
Виробник: Griven.

Блакит-

ний

62
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1 2 3 4 5 6

9 Світлодіодний
прожектор

занурювальний

МICRO-DIVE WHITE MK2, 3 білих світлови-
пром. діоди 2,4W високої яскравості (“теплий” 
або “холодний” відтінок). Габаритні розміри:  
132х110 мм. Кут променя: спот. Живлення: 200-
240 В/50-60 Гц, ІР 20. Потужність: 7,2 Вт, клас 
захисту: ІР 68. Виробник: GRIVEN/Італія.

Білий 10

10 Світлодіодний
кластер

DUМE MK2, 20 повнокольорових RGBW світ-
ловипромінюючих діодів потужністю 1,7 Вт 
кожен. Варіанти оптики: еліптичний широкий 
промінь. Живлення: 90-250 В/50-60 Гц. Спо-
живана потужність: 0,31 А 230 В/38Вт. Регулю-
вання відхилення променя в діагнозі до 10 від 
вертикальної осі. Ступінь захисту: ІР 67.

RGB 36

11 Настінний
прожектор

СRPDO R, 9 або 18 білих світловипроміню-
ючих діодів високої потужності. Варіанти опти-
ки: спот, вузький, середній, широкий промінь, 
живлення: 220-240 В/50-60 Гц. Споживана по-
тужність: 0,08 А 230 В/13 Вт, 0, 15 А, 230 В/26Вт. 
Литий/штампований алюмінієвий корпус. Сту-
пінь захисту: ІР 65.

Нейтраль-

ний

білий

124

Художньо-образні прийоми (ефекти)

Нічний образ архітектурних споруд Качанівського історико-культурного заповідника ство-
рено за допомогою комплексного поєднання способів освітлення. Завдяки правилам їх орга-
нізування підкреслюються найхарактерніші форми стилю садиби — ранній класицизм. Ці 
форми самі по собі виступають як нейтральні. Єдність комплексу забудов формується шляхом 
використання однакових принципів композиційної побудови форм, різних за призначенням, 
текстурою.

За допомогою засобів світлодизайну досягається абсолютно нове нічне середовище історико-
культурних заповідників. Такими засобами є: світло і колір, освітлювальні прилади, види освіт-
лення ландшафтних територій та архітектурних споруд, форма і фактура предмета освітлення.

Аналізуючи архітектонічну структуру ансамблю будівель, виділено площинні композиції, які 
впливають на вибір освітлювальних приладів і спосіб їх застосування. На прикладі будинку-
маєтку виокремлено такі площини: напівсферична, радіальна, пряма вертикальна, заглиблена, 
площина з ритмічно повторюваними елементами (вікна, карнизи, простінки). Оскільки вся за-
повідна територія витримана в одному стилі, то відповідні площинні композиції виділяються і 
на інших спорудах, що створює композиційне поєднання об’єктів світлодизайну. Визначивши 
архітектонічні площини, виокремимо способи архітектурного освітлення фасадів: контурне, ло-
кальне та заливаюче світло.

Контурне освітлення призначене для візуального окреслення загальних обрисів архітекту- 
ри за допомогою лінійних освітлювальних приладів. Воно передає особливість споруд. 

Локальне освітлення створює загальний світловий образ. Фасадні прожектори направлені 
знизу вверх, що створює новий світлотіньовий вигляд, протилежний денному. Такий спосіб під-
креслює тектоніку та декоративність усіх компонентів. Локальне освітлення проектується на 
поверхні площин з повторюваними елементами. В такому випадку, при відносно густому розта-
шуванні світлотехнічних приладів, на фасаді утворюється малюнок із світлових плям, що пере-
кривають одне одного. Регулярність таких випромінювань пов’язана з ритмічною будовою фаса-
ду, а також його пластичними деталями.

Закінчення табл. 5.11
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Заливаюче світло використане мінімально, адже завдяки широкому радіусу променю та ви-
сокій інтенсивності випромінювання візуально руйнуються структурні особливості та деталі 
архітектури. Тому такий спосіб використано в тих місцях, де неможливо втратити важливі для 
художнього образу деталі, наприклад, мавзолеї радіальної форми, які не мають стилістично ва-
гомих наповнень. Навпаки, у такий спосіб підкреслюється їхня округлість напівтінями та тінями 
від променя прожектора. 

Сучасні засоби освітлення досить різноманітні. Від ламп розжарювання людство перейшло 
до компактних люмінесцентних ламп, застосовуються лінійні джерела світла, лазери. Вони мо-
жуть випромінювати біле і кольорове світло, працювати у статичних та динамічних режимах.  
Завдяки кольору, інтенсивності світла створюється неповторний художній образ.

Питання для перевірки
1. У чому полягають основні завдання ландшафтного проектування в контексті використан-

ня світлотехнічних засобів?
2. Назвіть сучасні моделі світлового обладнання в ландшафтному проектуванні.
3. Назвіть основні стилістичні прийоми в ландшафтному проектуванні з позицій світлоди-

зайну.
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ДОДАТКИ

Додаток В
Типи світлодіодних стрічок

Колірна гама

Нині на ринку існує 6 основних кольорів світлодіодних стрічок

Холодний білий Теплий білий

Червоний Зелений

Синій Жовтий

Крім них, є RGB-стрічки, що здатні видавати найширший діапазон відтінків, різноманітність 
яких залежить тільки від обраної вами моделі контролера.

Розмір світлодіодів:
•	3528	—	світлодіоди	розміром	3,5	х	2,8	мм;
•	5050	—	5	х	5	мм,	причому	в	таких	світлодіодах	використовується	не	1,	а	3	кристали,	що	дає	

можливість отримати більш яскраве світло.
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Частота розташування світлодіодів
Найпоширенішими є стрічки з частотою:
•	30	світлодіодів	на	метр;
•	60	світлодіодів	на	метр;
•	120	світлодіодів	на	метр.
Рідше використовується стрічка з частотою установки 240 світлодіодів на 1 м, що вимагає 

особливих умов монтажу.

Потужність стрічки
Вона безпосередньо залежить від двох попередніх параметрів. Найрозповсюдженішими є 

стрічки потужністю: 4,8 Вт; 7,2 Вт; 9,6 Вт; 14,4 Вт.



У навчальному посібнику розглянуті питання використання світлотехнічних засобів в контексті  
художньої виразності предметно-просторового середовища. Наведено системи величин і одиниць, що  
використовуються у світлодизайні, оптичні і світлотехнічні характеристики матеріалів і випромінюван-
ня у матеріальному середовищі. Розглянуті основні питання колористики в контексті світлотехнічного  
конструювання та основи проектування освітлення. Описуються сучасні технологічні схеми і системи 
освітлення. Наведені приклади практичного використання світлотехнічних засобів у дизайні. Акцентова-
но увагу на питаннях світлодизайну в інтер’єрі і ландшафтному проектуванні.

Для студентів вищих навчальних закладів за напрямом 6.02020701 “Дизайн”, практикуючих дизайне-
рів, фахівців споріднених спеціальностей, викладачів цієї навчальної дисципліни чи споріднених з нею,  
а також аспірантів, що працюють в даному напрямку.
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