
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Харків, 2020 

400 

тут можуть спостерігатися явища сильного зсуву вітру, які викли-

чуть сильне розбалансування вертольота. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ 
ВІДОМЧИХ АЕРОДРОМІВ  

Необхідний ICAO (International Civil Aviation Organization) рі-

вень безпеки і регулярності польотів повітряних суден (ПС) є од-

нією з головних завдань, що стоять перед цивільною авіацією. Од-

нією з ланок у ланцюгу забезпечення безпеки та регулярності по-

льотів ПС є світлосигнальна система аеродрому (ССА). Саме ССА 

є єдиним джерелом візуальної інформації для екіпажу ПС на най-

більш відповідальному етапі польоту - етапі візуального пілоту-

вання. Оскільки, згідно статистичних даних, найбільше число авіа-

ційних пригод відбувається на етапі посадки ПС і залежить в біль-

шості випадків від умов дальності видимості та погодних умов у 

районі аеропорту, саме ССА забезпечує візуальну взаємодію екі-

пажу з «землею». Надійність ССА регламентована ДСТУ України 

2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення» і є комплек-

сною властивістю, що включає в себе безвідмовність, довговіч-

ність, ремонтопридатність і збереженість або певні поєднання цих 

властивостей. Якість світлотехнічних характеристик ССА регламе-

нтовано низкою стандартів, в тому числі ICAO [1], які спрямовані 

на забезпечення необхідного рівня надійності та якості електросві-

тлотехнічних характеристик (споживана потужність, яскравість, 

кольоровість, сила і інтенсивність світла, та ін.). 
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Автоматизація ССА забезпечується шляхом дистанційного уп-

равління світлосигнальним обладнанням з отриманням необхідної 

сигналізації про роботу системи та її окремих елементів відповідно 

з документацією на тип обладнання. 

Практика сучасного містобудування свідчить про те, що худо-

жня інтерпретація архітектурного середовища у більшості випад-

ків орієнтована на умови денного зорового сприйняття. 

Останнім часом набув розвитку новий напрям творчої діяль-

ності архітекторів і світлодизайнерів - світловий і світло-технічний 

дизайн, за допомогою якого формується світло-кольорове середо-

вище. Це - комплексне просторове утворення, яке наповнено від-

повідними наочними складовими. Параметри останніх регламен-

туються у відповідності до їх приналежності до виробничого, жи-

тлового або рекреаційного середовища. 

Аеропорти як складові урбанізованих територій також нале-

жать до об’єктів, при проектуванні яких використовують техноло-

гії світлового та світло-технічного дизайну. 

Особливості функціонування аеропортів накладають відпові-

дні обмеження щодо масштабного впровадження світлового ди-

зайну, які пов’язані, насамперед, із забезпеченням безпеки польотів 

повітряних суден. 

Основними об’єктами архітектурно-художнього оформлення 

за допомогою світла є пасажирські термінали, готелі, привокзальні 

площі та ін. Зони розташування систем штучного освітлення та їх 

елементів не обмежуються фасадами окремих будівель. Вони по-

ширюються й на частину аеропортового простору, а саме транспо-

ртні та пішохідні складові привокзальної площі, озеленені терито-

рії та ін. 
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