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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ 
СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОЛОРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 

КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Анотація. Розглянуто деякі питання моделювання при формуванні колористики комфортного 
предметно-просторового середовища, представлено блок-схему імітаційної моделі інформаційно-
експертної оцінки якостей колористичної системи. 
 
Ключові слова: колористична система; інформаційно-експертна оцінка; імітаційна модель; 
візуальне середовище; відеоекологія; середовищний дизайн 
 
Аннотация. Рассмотрены некоторые вопросы моделирования при формировании колористики 
комфортной предметно-пространственной среды, представлена блок-схема имитационной 
модели информационно-экспертной оценки свойств колористической системы. 
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Abstract. Today the task of creating a clean and safe environment - is extremely important. Cleanliness of 
the visual environment has become a significant environmental factor. The study of the laws and 
principles of formation of color visual environment is necessary to conduct a position videoecology. For 
the design and evaluation of color systems appropriate to use simulation methods and systematic 
approach. This article discusses some aspects of modeling the formation of color komfot object-spatial 
environment, a block diagram of a simulation model information and expert evaluation of the properties 
of a color system.  
This article discusses some aspects of modeling for the formation of color komfotnoy object-spatial 
environment, a block diagram of a simulation model information and expert evaluation of the properties 
of a color system 
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environment videoecology; Environmental design 
 

Постановка проблеми 
та її актуальність 

Колористика предметно-просторового 
середовища в архітектурі та середовищному дизайні 
– є складною, динамічною, відкритою системою, що 
утворюється із взаємопов’язаних між собою 
елементів. Сьогодні чистота видимого середовища 
стала суттєвим екологічним фактором, що 
підтверджується виникненням такої науки, як 
відеоекологія [5]. Дослідження складних динамічних 
систем та змін в них доцільно виконувати із 
застосуванням імітаційного моделювання.  

Аналіз основних досліджень 

Питання формування колористики середовища 
досліджувались багатьма авторами, такими як: 
В.Й. Кравець, А.В. Єфімов, Т.Ф. Гайдук, 

Ю.Р. Рагим-Заде, В.І. Наумова, Н.Є. Трегуб та ін. 
З питань відеоекології середовища важливі 

роботи авторів: В.А. Філіна, А.В. Городкова, 
В.І. Іовлева, С.І. Салтанової, С.Г. Чечельницького, 
К.І. Ерінгіса, А.-Р.А. Будрюнаса, С.І. Федосової. 

Фундаментальними є роботи з моделювання 
складних систем М.М. Амосова, А.Дж. Вильсона, 
В.М. Глушкова. Питання моделювання архітектурого 
середовища з урахуванням особливостей зорового 
сприйняття розглядаються в роботах В.В. Товбича, 
К.О. Сазонова. Моделювання процессу сприйняття 
об’єктів дизайну досліджено в дисертаційній роботі 
І.О. Кузнєцової. Питання сприйняття архітектурного 
середовища розглядаються в роботах І.І. Середюка, 
О.Л. Бєляєвої, Ю.Н. Криворучко та ін. 

Мета статті 

Метою даної статті є вивчення питання 
формування екологічно безпечних колористичних 
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систем (КС) предметно-просторового середовища. 
Застосування методів моделювання для дослідження 
колористики як складної системи. Створення 
імітаційної моделі  інформаційно-експертної оцінки 
КС. 

Основний матеріал 

Одним із вагомих чинників організації 
оточення людини є комфортність візуального 
середовища. Колористика найважливіша складова в 
його формуванні. В архітектурі та середовищному 
дизайні ми маємо справу як з природними, так і 
штучно створеними колористичними елементами, 
які поєднуються в об’єктах архітектури, 
взаємодіють між собою, впливають один на одний 
(це підтверджують явища одночасного, 
послідовного та граничного контрасту, іррадіація) та 
є динамічними (залежно від кліматичних змін, стану 
атмосфери, часу доби, наявності рухливих елементів 
змінюються колористичні співвідношення). Можна 
зробити висновок, що колористика предметно-
просторового середовища – складна відкрита 
динамічна система. Для вивчення складних систем 
доцільно застосовувати методи математичного та 
імітаційного моделювання. Але суто математично 
описати КС видимого середовища навряд чи 
можливо, тому саме імітаційне моделювання може 
вирішити цю проблему. Тим більше, що імітаційне 
моделювання активно використовується на стадії 
проектуваня. Оцінити зміни характеристик  наявної 
КС, що відбуваються з включенням до неї нових 
запроектованих елементів та об’єктів можна, 
імітуючи різні умови візуального сприйняття 
системи, шляхом введення відповідних коефіцієнтів 
та параметрів. Виявити несприятливі зони, 
відкорегувати їх дозволяє саме використання 
імітаційної моделі системи (рисунок).  

Питання моніторингу та прогнозування стану 
візуального комфорту середовища особливо 
актуальне в містах, де штучні елементи стали 
домінуючими, і часто створюють  шкідливі для 
зорової системи людини агресивні та гомогенні поля. 

Агресивні та гомогенні поля – терміни введені 
за-сновником відеоекології В.А. Філіним. Агресивні 
поля – зони з великою кількістю дрібних одноманіт-
них деталей, які людина бачить одночасно; гомоген-
ні поля – ділянки видимого середовища на яких 
різко знижена кількість видимих елементів або вони 
зовсім відсутні [6]. 

Враховуючи те, що спосіб ітерацій – основний 
принцип створення імітаційної математичної моделі 
інформаційно-експертної оцінки КС, було виділено 
такі групи змінних параметрів: довжина дистанції 
від точки сприйняття до досліджуваного видимого 
поля, природно-кліматичні умови середовища, 
часові характеристики КС, композиційно-
геометричні характеристики елементів. 

Спосіб ітерацій – процес послідовних 
наближень, який полягає в тому, що при 
розробленні моделі на кожному етапі її уточнення 
враховують результати розрахунків за попереднім 
варіантом моделі, які порівнюють як з уже 
накопиченою інформацією або відомими даними 
експериментів чи натурних спо-стережень, так і з 
новою інформацією та даними про моделюючу 
систему [4, с. 21]. 

Змінюючи ці параметри можна оцінити якості 
КС за різних умов. А додавши розрахунок за ГДК 
(гранично-допустимим коефіцієнтом) на агресивність 
чи гомогенність об’єктів та деталей видимого 
середовища, можна виявити потенційно небезпечні 
ділянки і виправити їх колористичними засобами, не 
змінюючи об’ємно-прострове рішення (якщо це не 
бажано). 

Дослідження доцільно вести з використанням 
методу розгорток І.І. Середюка та графоаналітичного 
методу оцінки агресивності видимого середовища 
О.В. Городкова та С.І. Салтанової. Вищевказаним 
графоаналітичним методом було проаналізовано 
візуальний клімат міста Брянська і створено карту-
схему зон видимого середовища за їх станом. 
Дослідження велось за насиченістю однотипними 
елементами. Але питання оцінки колористики в 
такому ракурсі на сьогодні не розглядались, хоча 
саме сприйняття кольору є найсуттєвішим із зорових 
відчуттів за визначенням сучасних фізіологів. 

При оцінці наявної КС можуть бути 
використані матеріали відеозйомки, фотофіксація 
розгорток видимого середовища. У результаті 
інформаційно-експертної оцінки отримуємо пакет 
документації із зазначенням якостей середовища, 
небезпечних для зорового комфорту зон, 
характерних колористичних сполучень та 
рекомендацій щодо розвитку даної колористичної 
системи в контексті оточуючого середовища. 

Висновки. Перспективи  
подальших досліджень 

Формування безпечного та комфортного 
середовища життєдіяльності людини важливе 
завдання для архітекторів та дизайнерів. Зважаючи 
на значення колористики для створення комфорту 
візуального середовища, необхідно враховувати 
принципи відеоекології при проектуванні. Для 
вивчення складних систем, якими є колористичні 
системи, методи моделювання найбільш прийнятні. 
Застосування імітаційної моделі при оцінці 
колористики дозволяє моделювати і оцінювати з 
позицій відеоекології складні зміни КС, і як 
результат оцінки – виявляти несприятливі для 
зорової системи людина зони, та ще на етапі 
проектування нейтралізувати їх шкідливий вплив 
засобами колористики. 
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Рисунок. Імітаційна модель інформаційно-експертної оцінки колористичної системи 
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