
Людиноцентричне освітлення



Human Centered Design

Технології
(доцільність, 
можливість,

здійсненність)

Бізнес
(життєздатність, 

економічність)

Людські цінності 
(корисність, 
бажаність)

Інновації

HCL…для того щоби увесь проект комплексно був людиноцентричним, таким же повинно 
бути штучне освітлення, спроектоване з урахуванням циркадних циклів та підходів HCL



…. світло було з нами завжди…

…. і сформувало людину такою якою вона є…

HCL

…. ранок, день , вечір, ніч….



Давайте спробуємо відчути що з нами відбувається при зміні нашого біологічного календаря. А тепер 
перенесемо ці відчуття в час доби і уявимо собі зміщення дня і ночі

Травень, червень   - нижче нуля….

Січень, грудень  +20 град.ц.…..

HCL



Циркадні (циркадіанні) ритми (від лат. Circa - близько, кругом і лат. Dies - день) –
циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язаних 
зі зміною дня і ночі. 

Природний циркаднй ритм людини

При порушенні цих ритмів у 
людини спостерігається зсув 
фази неспання-сон, що 
призводить до перевтоми, 
безсоння і інших дуже 
серйозних захворювань.

HCL

Циркадні ритми 
представляють собою 
біологічний годинник 
організму. Період 
циркадних ритмів зазвичай 
близький до 24 години.



Періоди сну і неспання у людини 
змінюються з циркадною 
періодичністю. Одним з найбільш 
ефективних зовнішніх сигналів, які 
підтримують 24-годинний цикл, є 
світло. Сигнал, який поступає в 
шишковидну залозу, викликає синтез і 
виділення в кровотік мелатоніну –
нейрогормону, що посилює сонливість!

Цикл сон-активність

Людський центр світла
Людина у віці 60 років втрачає більше 
ніж 50% сприйнятливості синього світла 
в порівнянні з молоддю.
Це означає, що "кількість" синього 
світла повинна бути вищою в 
приміщеннях для літніх людей
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HCL
Лауреати Нобелівськоі 
премії 2017

Вчені, використовуючи фруктових 
мушок у якості піддослідних 
організмів, змогли виокремити ген, 
відповідальний за добові 
біологічні ритми.

Біологічні ритми адаптують 
внутрішні механізми тіла людини до 
різних фаз доби, впливаючи на сон, 
поведінку, рівень гормонів, 
температуру тіла та метаболізм. 
Лауреати премії допомогли краще 
зрозуміти "важливість правильної 
гігієни сну« та активності людини та 
науково підтвердили їх залежність 
від рівня мелатоніну



Синій колір (довжина хвилі 460-
485нм) зупиняє процес секреції 

мелатоніну

400           500          600          700 400           500          600           700 400          500          600          700

СХІД СОНЦЯ ~4000К          РАНОК ~6000 K СУТІНКИ ~3000 K

Червоний колір (довжина хвилі 610-
635нм) запускає виробництво

мелатоніну

HCL
Доведено, щоб зупинити виробництво мелатоніну, потрібно 90 хвилин 
перебувати на світлі з довжиною хвилі 470нм



Dynawhite системи
(або динамічний білий)

Dynawhite - не HCL !

…. в системах HCL змінюються усі 
параметри протягом доби – Рівень 
освітленості, кольорова температура, а 
також додаткові циркадні хвилі, що 
генерують відповідні внутрішні ритми 
людини



HCL

Сфера використання:

- приміщення без денного світла, де люди присутні довгий час

- навчальні та дитячі заклади, офіси

- Виробництва з позмінною роботою, склади, де тисячі людей 

працюють без денного світла

- Лікарні

- Будинки пристарілих

- та ін.


