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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Архітектура будівлі – об’ємно-планувальне і конструктивне рішення, 

зовнішній вигляд з відповідною архітектурною виразністю визначається, 

передусім, його функціональним призначенням, тобто тим, для яких цілей або 

яких соціальних процесів (праці, побуту або культури) ця будівля призначена. 

Оскільки при цьому основним є задоволення певних функцій громадської 

і особистої життєдіяльності людей, то будь-яке приміщення будівлі має бути 

запроектоване відповідно до функціонального процесу, в нім що протікає: 

заняття фізичною або розумовою працею; будинок, для вживання їжі, різного 

роду видовища, пересування, відпочинок, сон і тому подібне. Кожне 

приміщення призначене для виконання, як правило, якої-небудь однієї функції, 

(наприклад, для спальної кімнати такою функцією є сон). Проте цілий ряд 

приміщень призначені для виконання не однієї функції, а декількох, що одна є 

головною, а інші допоміжні (наприклад, для кухні основна функція - 

приготування їжі, але при розміщенні в ній обіднього столика і стільців кухня 

може нести підсобну (допоміжну) функцію вживання їжі). 

Виявлення усіх функцій, для яких призначено приміщення і будівля в 

цілому, потрібне для отримання при проектуванні їх обґрунтованого об’ємно-

планувального рішення. Відповідність приміщення тій або іншій функції 

досягається тільки у тому випадку, коли в нім створюються оптимальні умови 

для людини, тобто штучне середовище, що відповідає виконуваній їм в 

приміщенні функції. 

Якість середовища залежить від ряду параметрів, до яких відносяться: 

 геометричні параметри простору для діяльності людини, 

розміщення устаткування і пересування людей, визначальні розміри 

приміщення і його функціональне призначення; 
 теплотехнічні параметри повітряного середовища приміщення: 

достатній запас повітря з оптимальною температурою і вологістю, необхідний 

для комфортного перебування людини в приміщенні при виконанні ним 

відповідній функції, зазначені відповідними об’ємно-планувальними і 

конструктивними рішеннями будівлі, його конструкцій, що захищають, а 

також раціональними рішеннями його інженерних систем (опалювання, 

вентиляція і кондиціонування); 

 звукові параметри, що забезпечують необхідні умови чутності в 

приміщенні і захисту від звуків (шуму), що заважають, зазначені необхідні 

умови акустики приміщень і звукоізоляції їх конструкцій, що захищають; 

 світлові параметри - параметри, що забезпечують оптимальні умови 

роботи органів зору, залежно від функціонального призначення приміщення і 

визначувані показниками його природного і штучного освітлення; 



5  

 зорове сприйняття і видимість параметрів, що забезпечують 

оптимальні умови для спостереження плоских або об’ємних предметів, 

розташованих в просторі. 

Тільки при правильному обліку усіх цих параметрів можна отримати 

раціональні рішення приміщення за геометричними, функціонально-

технологічними і фізико-технічними характеристиками. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ПРИМІЩЕНЬ 

 
Найважливішим елементом, що визначає оптимальні умови для 

здійснення відповідного функціонального процесу в приміщенні, є простір для 

життєдіяльності людей. В цілому цей простір складається з геометричних 

розмірів приміщення : довжини, ширина і висоти. Довжина і ширина 

приміщення залежать від габаритів устаткування, їх кількості, площі, необхідної 

для підходу до нього і його обслуговування, розмірів проходів від входу в 

приміщення до кожного предмета устаткування. 

Зрештою вказані параметри залежать від числа людей, що розміщуються в 

приміщенні, і його призначення. Так, у виробничих приміщеннях їх розміри 

визначатимуться площею робочого місця з урахуванням габаритів устаткування 

і їх кількості, плюс площа зони обслуговування устаткування і усіх проходів до 

нього; у житлах - площею меблів і проходів, призначених для зручного її 

використання. При цьому для визначення розмірів приміщення важливо 

отримати найкраще компонування усього устаткування з урахуванням площі, 

займаної людьми під час роботи, або будь-якого іншого функціонального 

процесу, а також площі усіх проходів. 

Висота приміщень призначається з умови забезпечення необхідного 

об’єму повітря, виходячи з габаритів устаткування, а також архітектурних 

міркувань. При цьому висота приміщень приймається не менше 2,5 м, висота 

коридорів і холів не робиться нижче 2,1 м, а технічних приміщень - 1,8 м, що 

визначається умовами безпеки пересування людей. 

Головним чинником, що визначає розміри (площа) місця для виконання 

людиною якого-небудь функціонального процесу, являються габарити людини з 

урахуванням його рухливості при виконанні цього процесу. Габарити людини і 

їх зв’язок з габаритами різного устаткування встановлюються в нормалях на 

проектування відповідних приміщень. 

Так, щоб визначити розміри приміщення, необхідно встановити: 

функціональний процес, для якого призначено приміщення: 

1. кількість людей, що розміщуються в цьому приміщенні, розміри 

устаткування, кількість його на одну людину і загальну кількість устаткування; 

2. площу, займану однією людиною і обслуговуваним ним устаткуванням; 

3. оптимальне компонування устаткування з урахуванням площі, займаної 

людьми під час відповідного функціонального процесу, а також площі проходів 



 

і площі, необхідної для обслуговування устаткування. 

 

3. РУХ ЛЮДСЬКИХ ПОТОКІВ В БУДІВЛЯХ 

 
У будь-якій будівлі незалежно від його призначення присутній такий 

функціональний процес, як рух людських потоків. При цьому як підсобна 

функція рух людей характерний для усіх без виключення приміщень, в яких 

пересування людей здійснюється по проходах (між устаткуванням, рядами 

глядацьких місць і тому подібне) і як головна функція, - в комунікаційних 

приміщеннях: коридорах, фойє, кулуарах, сходових клітинах. 

Оскільки проходи і комунікаційні приміщення займають в будівлях до 30 

% їх робочої площі, а в цілому ряду будівель, що мають функціональне 

призначення, пов’язане з постійним рухом людей (будівлі вокзалів, станції 

метрополітену і т. ін.), їх раціональне об’ємно-планувальне рішення цілком 

залежить від розмірів комунікацій, то стає очевидним – наскільки важливо знать 

закономірності руху людських потоків в будівлях, уміти правильно 

розраховувати параметри руху цих потоків і розміри шляхів їх руху. 

Одночасний рух в одному напрямі значного числа людей утворює так 

званий людський потік, який має певну ширину ( B ) і довжину ( L), величина 

яких залежить від кількості людей в потоці і їх габаритів (рис. 3.1). При цьому, 

оскільки головна і замикаюча частини потоку, як правило, складаються з 

невеликої кількості людей, а їх основна частина рухається єдиною масою, в 

розрахунках можна набувати форми людського потоку прямокутною з 

шириною потоку рівній ширині шляху (B = d). 

Рух людей в будівлі може бути безладним, коли люди рухаються у різних 

напрямах, і потоковим (при русі усіх людей в одному напрямі), вільним, коли 

будь-яка людина в потоці легко може змінити швидкість і напрям свого руху, і 

обмеженим (що йдуть поруч люди заважають вільному переміщенню людини в 

потоці). При цьому людський потік може існувати тривалий час (наприклад, в 

магазинах, метро) або бути короткочасним (при виході людей після сеансу з 

будівлі кінотеатру), а рух протікати в нормальних або аварійних (наприклад, 

при пожарі) умовах. 

Рух людського потоку в будівлі характеризується такими параметрами, як 

щільність людського потоку ( D ), його швидкість ( V) і інтенсивність руху ( q ). 

Ці параметри залежать від розмірів ділянок шляху, а також їх виду. По виду 

ділянки шляху підрозділяються на горизонтальні, похилі (сходи з напрямом 

руху вниз і вгору) і отвори або звуження з довжиною не більше 0,7 м 

Щільність людського потоку ( D ) визначається відношенням числа 

людей в потоці   ( N ) з урахуванням площі горизонтальної проекції людини 

(f ) до площі ділянки шляху, займаної потоком, тобто: 
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D =  
N  x f 

                    d хL          М                                                                               (3.1) 

 
де L і d, відповідно, довжина і ширина ділянки шляху, займана людським 

потоком; величина f - площа горизонтальний проекції людини (див. рис. 3.2). 

Величина D залежно від вказаних параметрів може знаходитися в межах 

від нуля і близьких до нього значень при вільному русі,  до  максимального  

його  значення 0,9 м
2
/м

2
 (при площі горизонтальної проекції людини в літньому  

одязі  f  = 0,1  м
2
 ця  величина  відповідає 9 чол/м

2
). 

Залежно від величини щільності людського потоку міняється і швидкість 

його руху. Вплив щільності на швидкість по-різному по видах ділянок шляху і 

залежно від напруженості процесу руху (у нормальних або аварійних умовах), 

але чітко простежується основна закономірність – із збільшенням щільності 

людського потоку швидкість його руху значно знижується (рис. 3.3). 
 

 

 

 

 

 
Рис. 3.1. Схема руху людського потоку 
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b 
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Рис. 3.2. Розміри людей 

 
 
 

Рис. 3.3. Залежність швидкості руху від щільності потоку людей 
 

 

 

 

 

Вік  людини Ширина 

b, м 

Товщина 

с, м  

Площа 

горизонтальної 

проекції, f 

Доросла людина в одязі 

Літня 0,46 0,28 0,1 

Демісезонна 0,48 0,3 0,113 

Зимова 0,5 0,32 0,125 

Підліток 0,43-0,38 0,27-0,22 0,09-0,067 

Дитина 0,34-0,3 0,21-0,17 0,056-0,04 
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Рис. 3.4. Залежність інтенсивності руху від щільності потоку людей 

 
 

Величиною, що зв’язує усі параметри, характеризуючи процес руху, а 

саме, щільність потоку ( D ), його швидкість ( V) і ширину ділянки шляху ( d), 

являється пропускна спроможність ( Q ): 

 
  Q = D×V×d, м

2
/хв. (3.2) 

 
Ця величина визначає кількість людей, що проходять в одиницю часу 

через «перетин» ділянки шляху шириною (d) 

Пропускна спроможність ділянки шляху одиничної ширини є питомою 

пропускною спроможністю і називається інтенсивністю руху ( q ): 

 
  q = D×L, м/хв. (3. 3) 

 
Оскільки значення q не залежить від ширини шляху, то воно характеризує 

кінетику процесу : при певній щільності потоку, різного для кожного виду 

шляху, q досягає максимального значення qmах (рис 3.4), а потім падає, оскільки 

при великій щільності рух стає скрутним. Ця закономірність визначає, що усі 

види ділянок шляху мають межу пропускної спроможності, відповідній 

щільності при qmах. Чисельні значення залежності U = f(D) и q = f (D) наведені 
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[1, 2, 3]. При цьому для учбових цілей можна використовувати [1, 2], для 

практичної діяльності [3]. 

Час руху ( t ) людського потоку по ділянці шляху завдовжки L 

визначається його швидкістю V: 

 

t = 
 

 
 , хв                                                   (3.4) 

Оскільки увесь шлях руху людського потоку складається з певної 

кількості ділянок, що відрізняються по виду і ширині, то необхідно знати умову 

безпеки переходу цього потоку з однієї ділянки шляху на іншу. Такою умовою є 

рівність пропускних здібностей суміжних ділянок шляху : 

Qi  = Qi+1, або qi  × d i+1, м/хв                                  (3.5) 

 
Виходячи з цієї умови, визначаються усі параметри потоку на наступній 

ділянці шляху : 
 

інтенсивність руху ( qi+1 ) за формулою 

 

 qi +1 =  qi  × d i  /d i+1,   м/хв;     (3.6) 

 
швидкість руху (V i+1) і щільність потоку ( D i+1 ) при інтенсивності q i+1 , 

відповідно графиків залежності V = f (D) и q = f (D) для кожного руху (рис. 

3.3 и 3.4) и [1, 2, 3]; 

 
час руху ( t i+1 ) за формулою 

 
    (3.7) 

 
При цьому значення q i+1, визначене за формулою (3.6), має бути менше 

або дорівнюватись qmах. Якщо це значення більше qmax, то ширину  d i+1 ділянки 

шляху слід збільшити на таке значення, при якому дотримується умова 

 

 
q i+1 <    qmах.                                                               

 
При неможливості виконання умови (3.8) інтенсивність і швидкість 

руху людського потоку на ділянці шляху i+1 визначають за [1, 2, 3] при 
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значенні D = 0,9 і більше. При цьому повинен враховуватися час затримки 

руху людей із-за скупчення, що утворилося. 

При злитті на початку ділянки і+1 двох і більше людських потоків 

інтенсивність руху, (qi+1) м/хв, обчислюють за формулою 

 

м/хв. (3.9) 

 

де q – інтенсивність руху людських потоків, що зливаються на початку 

ділянки i+1, м/хв, а dі – ширина ділянок шляху злиття, м 

Якщо значення qі+1, визначене за формулою (3.9), більше qmax , то 

ширину dі+1 ділянки шляху слід збільшити на відповідну величину для 

дотримування умов (3.8). Час руху по ділянці i+1 визначається за формулою 

(3.7). 

Метою розрахунку є визначення розрахункового або сумарного часу 

рухів (tp = Σti) людського потоку по усіх ділянках евакуаційного шляху і 

порівняння цієї величини з допустимим для цієї будівлі значенням часу від 

початку пожежі до блокування евакуаційних шляхів в результаті поширення 

на них небезпечних чинників пожежі, що мають гранично допустимі для 

людей значення (τ бл). Виконання умови Σti  ≤  τ бл є основним критерієм 

забезпечення безпеки людей при евакуації. Величина τ бл визначається по [ 3]. 

Якщо вказана умова не виконується, то для забезпечення безпеки людей 

при евакуації необхідно переглянути проектне рішення евакуаційних шляхів і 

будівлі в цілому, і, можливості збільшити ширину і зменшити довжину окремих 

ділянок шляху.  

Для визначення необхідної мінімальної ширини (δ 
тр 

i+1) ділянки (i+1) 

шляху можна скористатися формулою 
   

 

 

 (3. 10) 

 

 

 

де qі и δі — відповідно інтенсивність руху і ширина попередньої ділянки 

шляху; 

qmax  - максимальне  значення інтенсивності руху для розрахункового (i 
+ 1) - гo ділянки шляху. 

 

При виконанні умови Σti  ≤  τ бл – необхідно звернути увагу на значення D; 

на ділянках руху. Для забезпечення нормальних (або комфортних) умов  для 
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руху людського потоку важливо, щоб на всіх ділянках шляху рух людей 

проходив без скупчення і ущільнення людського потоку, т. е. виконати умову  

Di ≤ Dопт — значення оптимальної щільності людського потоку на ділянках 

руху, встановлене для відповідних шляхів різних будівель 

 

 

4. ЗОРОВЕ СПРИЙНЯТТЯ І ВИДИМІСТЬ 

 

При проектуванні виробничих приміщень ЗРГ або залу для відвідувачів, 

функціональне  призначення яких пов’язано  із спостереженням або дії об’єкту, 

важливо вирішити питання такого взаємного розташування відвідувачів і 

об’єктів спостереження, щоб кожен той, що спостерігає міг бачити об’єкт 

повністю і сприймати його з певною чіткістю і з мінімальними спотвореннями 

його дійсного об’єму і форми. Це досягається забезпеченням належних умов 

видимості і зорового сприйняття. 

Під видимістю розуміється можливість повного або часткового 

спостереження об’єкту, тобто таке взаємне розташування об’єкту 

спостереження і відвідувача, при якому промені зору від його ока проходять до 

усіх або до частини точок спостережуваного об’єкту. 

Під зоровим сприйняттям розуміється можливість сприймати 

спостережуваний об’єкт органами зору людини з тією або іншою мірою 

чіткості. 

Зорове сприйняття залежить від видалення спостерігача від об’єкту 

спостереження, від розмірів цього об’єкту, яскравості його освітлення, його 

кольору і фону, на якому він сприймається, від точки зору, під якою спостерігач 

бачить об’єкт. 

Граничне видалення (Д) спостерігача від об’єкту спостереження 

залежить від величини деталі, розрізнюваність якої потрібна для чіткого 

зорового сприйняття форми і положення в просторі спостережуваного об’єкту. 

Такими деталями можуть бути: процеси механічної або теплової обробки 

продуктів – рухи повара; професійне обладнання – уважне спостереження з 

боку відвідувачів за експлуатацією обладнання; оформлення страви - штрих 

завершення процесу. Відповідно, для чіткого розрізнення цих деталей граничне 

видалення відвідувачів рекомендоване в ресторані має бути не більше 100 

відвідувачів, кафе - 75, бар – 50. Дані про граничні видалення в приміщеннях 

наводяться у відповідних нормативних документах. 

Якість зорового сприйняття форми і співмірності частин об’єкту 

спостереження визначається горизонтальними і вертикальними кутами 

бачення. Якщо глядач спостерігає об’єкт прямо перед собою, при цьому 

промінь його зору і в горизонтальній, і у вертикальній площині 

перпендикулярний площині спостережуваного об’єкту, то об’єкт 

спостереження сприймається без спотворень. При зміщенні глядача убік від 

об’єкту спостереження цей об’єкт матиме тим більші спотворення, чим 
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менше кут складатиме промінь зору і площину спостережуваного об’єкту. 

При цьому потрібно мати на увазі, що око людини має так званий кут 

або конус ясного бачення (у горизонтальній площині він складає 30° і у 

вертикальній близько 22°), тобто кут поля зору, в межах якого промені світла, 

що йдуть від спостережуваного об’єкту, створюють в оці різке зображення, і 

кут або конус периферичного зору (відповідно, в горизонтальній площині він 

складає 150-160°, у вертикальній - 130°)  при  спостереженні  об’єкту  при  

нерухомому  погляді куточками очей. 

Горизонтальні і вертикальні кути бачення дозволяють встановити для 

відповідних об’єктів спостереження геометричні граничні умови, у 

вертикальній і горизонтальній площині що визначають допустиме розміщення 

глядацьких місць по відношенню до спостережуваного об’єкту так, щоб деталі 

об’єкту при переміщенні його в певних межах залишалися чіткими і мали 

найменші спотворення, а у глядача при переміщенні об’єкту був відсутній 

необхідність повертати голову. 

Так, наприклад, при розміщенні місць відвідувачів допустиме в межах 

горизонтального кута ( a ) розкриття порталу в межах від 60 до 120°, а 

вертикальний кут променів зору до горизонту ( b ) приймається 26° по осі 

залу. Величина відповідних кутів про a і b приводиться в главах ДБН на 

проектування відповідних будівель. 

Геометричні параметри зорового сприйняття Д, a і b є початковими 

даними для проектування залів і рішення завдань по забезпеченню в них 

відповідних умов спостерігання. 

Розрізняють безперешкодну, обмежену і мінімально обмежену видимості. 

Відмінність полягає в просторовому розміщенні глядачів відносно об’єкту 

спостереження і різною мірою його сприйняття. При безперешкодному полі 

зору кожного глядача об’єкт спостереження знаходиться повністю, при 

обмеженій - частина об’єкту затулена попереду сидячими глядачами, а при 

мінімально обмеженій - невидима частина об’єкту спостереження доведена до 

мінімуму, при цьому її можна спостерігати при деякому відхиленні убік. 

Просторове розміщення глядацьких місць визначається їх розташуванням 

в горизонтальній і вертикальній площинах і досягається їх побудовою в плані і 

розрізі приміщення. 

У горизонтальній площині умови видимості залежать від ширини 

глядацьких місць, ширина ряду і видалення місць від об’єкту спостереження і 

забезпечуються дотриманням вимог ДБН відносно параметрів Д, α і β . 

У вертикальній площині умови безперешкодної видимості залежать від 

взаємного розташування об’єкту спостереження і глядачів і забезпечуються при 

дотриманні умови проходження проміня зору до усіх точок об’єкту 

спостереження над головами попереду сидячих людей. 
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Технічно це може бути вирішено за допомогою підняття об’єкту 

спостереження на необхідну висоту (при розташуванні глядацьких місць на 

горизонтальній площині), шляхом послідовного підйому рядів місць у міру 

видалення їх від об’єкту спостереження і при поєднанні підйому рядів місць і 

об’єкту спостереження. 

При побудові місць глядачів у вертикальній площині спочатку 

визначається так звана розрахункова точка видимості (найбільш 

несприятлива для годиться нижня точка об’єкту спостереження, промені зору 

до якої повинні проходити над головою попереду сидячої людини). Такою 

точкою ( F ) прийнята в кінотеатрах точка в центрі нижньої межі екрану, в 

аудиторії - в центрі нижньої грані крейдяної дошки, на сцені театру і естради 

- на рівні планшета сцени по її центральній осі на відстані 1-2 м від 

переднього краю аван-сцени. 

Рівень очей сидячого глядача над підлогою ( h, ) приймається 1,15 м, а 

відстань між рівнем очей глядача і верхньою точкою його голови, 

безпосередньо над якою проходить промінь зору глядача ( З ), що сидить 

ззаду, для глядачів без головних уборів складає 0,12 м, в головних уборах - 

0,15 м і при мінімально обмеженій видимості - в межах від 0,06 до 0,08 м 

При розташуванні глядачів місць на горизонтальній площині  

(рис. 4.1) граничне видалення (Хп) і рівень розташування об’єкту 

спостереження ( h0 ) пов’язані співвідношенням: 

dxh0 
(4.1) 

 

 

де d — ширина ряду, м; 

С — мінімально дозволена величина перевищення проміня зору (для 

останнього ряду) над рівнем очей попереду сидячого глядача, м; 

h0 висота  розташування  об’єкту  спостереження,  визначена  як  сума  
величин  h0  і  істотної  висоти  рівня  розташування об’єкту спостереження 
над рівнем очей глядачів, м 

Аналіз цього вираження показує, що при незначній висоті h0, граничне 

видалення Хп обмежене, крім того в передніх рядах величина перевищення 

проміня зору і значно перевищує необхідне значення. 

При необхідності значного видалення  місць глядачів і при низькому 

розташуванні об’єкту спостереження розташування місць виробляють шляхом 

підйому їх рядів. При цьому можливо наступне розташування рядів місць : по 

похилій прямій, по кривій найменшого підйому і у вигляді ламаної лінії. 

При підйомі місць по похилій прямій, при однаковому розмірі східців 

підйому рядів місць, величина З буде змінною і в нижніх рядах, так само як при 

горизонтальному розташуванні рядів значно перевищуватиме необхідне 

значення мал. 4.2). 
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Цього можна уникнути, якщо при побудові профілю місць у міру 

видалення від об’єкту спостереження збільшувати величину підйому рядів. В 

цьому випадку можна добитися, щоб величина перевищення світивши зір над 

рівнем очей попереду сидячого глядача послідовно на кожному ряду місць була 

постійною. Такий профіль відповідає кривій найменшого підйому рядів місць 

(рис. 4.3). 

Крива є гіперболою, а рівень підйому ( Yn ) кожного ряду по відношенню 

до першого ряду може бути визначений по формулі: 
 

 

     (4.2) 

 

де X 1 ,  Х 2 . . . Х n ,  — відстань від об’єкту спостереження (точка F ) до 1, 
2 ...n ряда місць, м; 

L — довжина профілю, м; 

d — ширина ряда, м; 

С - перевищення проміню зору над рівнем очей попереду сидячого 

глядача, м; 

h0 — висота перевищення рівня очей глядачів 1 - гo ряду над об’єктом 

спостереження, м. 

Недоліком цього профілю є змінна величина підйому місць на рівні 

кожного ряду, що істотно утрудняє його безпосереднє будівництво. Тому в 

практиці проектування замість криволінійного застосовують профіль підйому 

рядів місць у вигляді ламаної лінії, що складається з відрізків нaклонних 

прямих, внесених в криву найменшого підйому у вигляді хорд окремих 

ділянок цієї кривої (рис. 4.4). Кожен відрізок має свій кут нахилу (a) і на нім 

розміщують групу рядів з однаковим ухилом. Розмір кожного відрізку ламаної 

лінії має бути кратний ширині ряду, а точка перелому цією ламаною повинні 

знаходитися на межі останнього ряду кожного з рядів. 

Величина підйому (Ym) останнього ряду до рівня очей глядача першого 

ряду визначається по формулі 

 

 (4.3) 

 

 

де  h n - 1  -  відстань  по  вертикалі  між  точкою  F  і  рівнем очей глядача 

першого ряду останньої групи, м; 
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ln - протяжність групи рядів місць, м;  

X m - 1  -  відстань  від  точки  F  до  першого  ряду  останньої групи, м; 

Хn  - видалення останнього ряду групи від точки F, м; 

m - кількість груп рядів місць; 

n  - кількість рядів в групі.  

Висота  подступенка  (  r m)  для  відповідної  групи рядів місць (окрім 

першої), визначається по формулі 

 

rm  = 
  

  
 , м      (4. 4) 

 

для першої групи: 

r1 = 
  

      
  , м      (4.5) 

 

 

Рис. 4.1. Схема розташування місць глядачів         на 

горизонтальній площині 
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Рис. 4.2. Схема профілю підйому рядів місць по похилій прямій 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Схема профілю підйому рядів місць по кривій 

найменшого підйому 
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Рис. 4.4. Схема профілю підйому рядів місць по 

криві лінії  

 

5. АРХИТЕКТУРНА АКУСТИКА 

 

Складові успішного проекту - звук, світло і візуалізація. Проблема із 

звуком в закладах - це вплив акустично непідготовлених приміщень і рішень, 

заснованих на законах архітектурної акустики, будівельної акустики і 

психоакустики. 

Будівельна акустика ґрунтується на СНіПах 90-х років, які не змінилися з 

70-х. Галузь зробила крок вперед, але будівельні компанії частенько працюють 

по-старому і допускають серйозні промахи. Як правило, ресторатори дізнаються 

про них, коли шукають причини, чому в одних зонах приміщення гостей багато, 

а інші порожні. 

Людям подобається зустрічатися в хороших ресторанах з комфортною 

атмосферою. Якщо гостей немає, значить, в закладі оселилося декілька проблем. 

На успішність концепції впливає не лише правильний вибір локації, 

хороша прохідність, продуманий інтер’єр і смачна їжа, але і відсутність 

порушень в технологічних процесах. Наприклад, із-за неправильно встановленої 

системи вентиляції може виникати фоновий резонуючий звук. Хоча практика 

показує, що в 70 % випадків причина неприємного звуку ховається в невірних 

налаштуваннях устаткування. Нерідкі випадки, коли скоректувати акустику 

приміщення вдається дуже простими способами: повісити важкі штори з 
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оксамиту або поставити в кутку м’яке крісло – і звук сприймається м’якше і 

легше. 

Звукові хвилі можуть як притягати людські потоки, так і відштовхувати. 

Можливо, гість, поки п’є каву 15 хвилин, і не відчує неприємного впливу, але 

воно безумовно позначиться на співробітниках, які працюють в закладі весь 

день. Якщо біля бару некомфортно знаходитися, то до кінця зміни персонал 

важко стримуватиме роздратування і негативну енергію - і гості точно це 

відчують. 

Розрізняють приміщення з природною акустикою і приміщення, обладнані 

електроакустичними системами. 

Звукові хвилі в приміщенні поширюються від джерела до поверхонь, що 

захищають, від яких багаторазово відбиваються. В результаті в приміщенні 

утворюється складне звукове поле. Від того, як рівномірно розподілятимуться 

потоки звукової енергії по різних напрямах, залежатиме міра дифузності 

звукового поля. Чим більше віддзеркалень звукових хвиль, тим більше 

однорідним стає звукове поле, тим більше буде у слухача враження, що звукові 

хвилі приходять до нього рівномірно з усіх напрямів. 

Основним показником акустичної якості приміщень є час реверберації. 

Часом реверберації ( Т ) називається час, протягом якого щільність звукової 

енергії убуває в 10 разів (чи рівень звукового тиску зменшується на 60 дБ) після 

припинення звучання джерела. 

Данная величина определяется по формуле 

 

T = 0,163
 

    
  , с,                                                     (5.1) 

 

де V – об’єм приміщення, м; 

Aзаг – еквівалентна площа звукопоглинання (EПЗ), м
2
. Розрахунок часу 

реверберації проводиться на трьох частотах: 125, 500 и 2000 Гц. 

Загальна ЕПЗ  частоти, для якої ведеться розрахунок, знаходиться по формулі:  

 

Aзаг = ∑      +∑            , м
2
   (5.2) 

де ∑       — сума перетворень площ окремих поверхонь Sі , м на їх 

коефіцієнт звукопоглинання  і для цієї частоти; 

∑А — сума ЕПЗ слухачів и кресел, м
2
; 

aдод – коефіцієнт додаткового звукопоглинання, що враховує додаткове 

звукопоглинання, що викликається проникненням звукових хвиль в різні 

щілини і отвори, а також від інших звукопоглинань; 

Ѕзаг – загальна площа внутрішніх поверхонь приміщення, м
2
. 

Коефіцієнти звукопоглинання різних матеріалів і конструкцій, а також 
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ЕПЗ слухачів  і крісел і значення aдод наводяться в [1, 4]; 

Після визначення Aзаг розраховується aсер = Aзаг/ Ѕзаг 

 

Якщо, aсер ≤ 0,2 , час ревербації (Т) визначається за формулою (5.1),   

якщо aсер  > 0,2 – за формулою,  

 

T = 0,163
 

      (    )
  , с,   (5.3) 

 

 

де φ(αсер) – функція середнього коефіцієнта звукопоглинання значення 
якої наведені в [1, 4]. 

Розрахункові значення часу реверберації для кожної з трьох 

вищезгаданих частот порівнюються з рекомендованими оптимальними 

значеннями часу для відповідного типу приміщення (залу) і його об’єму. У разі 

розбіжності цих значень слід змінити наявні ЕПЗ так, щоб розрахунковий час 

реверберації відповідав необхідному значенню. 

Окрім часу реверберації, в приміщеннях, призначених для слухання 

мови, критерієм для оцінки чутності мови (її чіткості і розбірливості) служить 

артикуляція, що оцінюється у відсотках слів, що правильно зрозуміли, або 

складів по відношенню до усіх вимовлених. 

Відсоток артикуляції (ВА) визначається за формулою 

 

 

ПА = 96 К1×К2×К 3×К 4 , %                              (5.4) 

 

де К1,К2,К 3,К 4, відповідно, коефіцієнти, що враховують час 

реверберації, рівень гучності мови, відношення рівня шуму, що заважає, до 

рівня гучності мови, форми і розміри залу.  

Для досягнення в приміщеннях хорошої дифузності звукового поля, 

забезпечення необхідного часу реверберації і відповідного відсотка артикуляції 

важливо правильно вибрати об’єм приміщення, його геометричну форму, 

контури внутрішніх поверхонь і їх обробний матеріал. При цьому об’єм залу 

повинен відповідати 4-6 м
З
 на одне слухацьке місце; відношення довжини залу 

до його середньої ширини і середньої ширини до середньої висоти слід 

приймати в діапазоні 1 до 2, а значення довжини залу не повинне перевищувати 

для залів з сценою - 26 м, а без сцени - 28 м 

Перевірка відповідності розподілу відбитого звуку, відсутності його 

концентрації в певних точках і достатній дифузності звукового поля досягається 

побудовою так званого «променевого ескізу» приміщення, заснованого на 

принципах геометричної акустики, тобто побудові прямих і відбитих променів 
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від джерела звуку до поверхні, що захищає, з урахуванням рівності кутів 

падіння і кутів віддзеркалення променів. 

Таку перевірку, а також визначення часу реверберації залу слід вести на 

етапі проектування будівлі, з тим щоб вже в початковій стадії проекту 

встановити належний об’єм і основні контури залу. 

У залах з великим звукопоглинанням або при їх об’ємах понад 2000 м
З
 і 

довжині залів більше 26 м вимагається штучне посилення звуку. Посилення 

звуку досягається електроакустичними системами, які підрозділяються на 

зосереджені і розподілені. 

При зосередженій системі гучномовці розташовані (зосереджені) в одній 

частині залу, а при розподіленій системі гучномовці розташовані рівномірно на 

поверхнях залу (при цьому малопотужні гучномовці можуть бути вмонтовані в 

спинки крісел). 

Для того, щоб міняти час реверберації в залах багатоцільового 

призначення, де залежно від виду слухання (мова або музика) час реверберації 

має бути різним, застосовуються спеціальні електроакустичні, так звані 

амбіофонічні системи. Для надання об’ємності, збереження акустичної 

просторової перспективи звуку у великих залах використовують багатоканальну 

стереофонічну систему. 
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