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Досліджено умови видимості на трибунах стадіону НУВГП. Встановлено, що взаємне 

розміщення рядів для глядачів на трибунах і бігових доріжок навколо поля не 

забезпечують виконання нормативних вимог щодо видимості. Запропоновано заходи 

для поліпшення умов видимості. 

Ключові слова: антропометричне перевищення, видимість, перевищення променя зору, 

стадіон, ряди для глядачів, трибуна. 

 

Исследованы условия видимости на трибунах стадиона НУВХП. Установлено, что 

взаимное расположение рядов для зрителей на трибунах и беговых дорожек вокруг 

поля не обеспечивают выполнения нормативных требований по видимости. 

Предложены меры по улучшению условий видимости.   

Ключевые слова: антропометрическое превышение, видимость, превышение луча зрения, 

стадион, ряды для зрителей. 

 

Visibility conditions on the stands of National University of Water and Environmental 

Engineering stadium are investigated. It was established that the mutual placement of rows 

for viewers on stands and run track around the field does not ensure compliance with the 

standard requirements for visibility. Measures for improvement of visibility conditions are 

offered.  

Keywords: anthropometrical excess, visibility, line of sight excess, stadium, stand. 

 

Стадіон НУВГП (рис. 1) знаходиться в межах студентського містечка закладу вищої 

освіти. Складається з поля з трав’яним покриттям і бігових доріжок навколо поля, загальною 

шириною 7,51 м. Призначений для проведення спортивних занять для студентів і різного 

роду змагань (футбол, легка атлетика тощо). Впритул до бігових доріжок, вздовж однієї з 

довгих сторін поля знаходяться трибуни для глядачів (рис. 2). Трибуни складаються з шести 

рядів, паралельних довгій стороні поля. Кожний наступний ряд знаходиться вище 

попереднього, що загалом добре впливає на видимість для глядачів. Але невідомо, як 

розраховували такий підйом рядів, яке перевищення променя зору застосоване в розрахунку 

тощо. Тому виникла потреба проаналізувати видимість на трибунах стадіону і за умови 

виявлення недоліків запропонувати рекомендації щодо поліпшення видимості. 

Наскільки відомо авторам, питання умов видимості на трибунах стадіону НУВГП 

ніким не розглядалося. 

В роботі поставлено мету – дослідити і проаналізувати умови видимості на трибунах 

стадіону НУВГП щодо відповідності сучасним нормам та запропонувати, якщо це необхідно 

і можливо, заходи щодо їх покращення. 
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Перед початком аналізу трибун стадіону НУВГП звернемося до норм проектування 

спортивних та спортивно-оздоровчих споруд [1]. Віднесемо даний стадіон до універсальних 

стадіонів. Норми для них рекомендують задавати фокусну точку F1 на внутрішній 

(найближчій до поля) брівці легкоатлетичної доріжки для бігу по колу (рис. 2). При 

необхідності розташування фокусної точки дозволяється перемістити в глибину поля на 2 м 

(альтернативна фокусна точка F2). Висоту очей глядача, що сидить, від рівня стопи задають 

на рівні 1,2 м, а перевищення променя зору для відкритих споруд приймають рівним 

нормативному значенню 0,15 м.  

          а)                                                                   б) 

                                      
Рис. 1. Стадіон НУВГП 

 
Рис. 2. Поперечний розріз трибун і бігової доріжки та фокусні точки 

 

Перевіримо реальні умови видимості на трибунах, оцінивши величину затуляння, яку 

створює кожен глядач попереднього ряду глядачеві наступного суміжного ряду. Для цього 

задамо дві фокусні лінії на рівні бігової доріжки. Фокусні лінії будуть мати форму прямої 

лінії. Якщо ці прямі рухати вертикально, то вона утворить дві вертикальні паралельні 

площини. Визначимо точки перетину променів, спрямованих з монокулярного ока глядача 

наступного ряду до маківки глядача попереднього ряду, з цими площинами. Якщо точка 

перетину буде не вища за фокусну точку, то затуляння немає і, відповідно, якщо вище, то є. 

 
Рис. 3. Залежність висот точок перетину від номера ряду для фокусних точок F1 і F2 
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На рис. 3 показані залежності висоти згаданих точок перетину над рівнем стопи 

глядача першого ряду від номеру ряду. Висоти точок перетину обчислювались для обох 

випадків розташування фокусної точки. Як бачимо з рис. 3, умови видимості виконується 

лише для останнього шостого ряду для фокусної точки F2. 

Спробуємо розрахувати такий підйом рядів, щоб взагалі уникнути затуляння. Для 

порівняння обох варіантів ряди спершу розташуємо на циліндричній поверхні найменшого 

підйому, а потім – на одній похилій площині [2]. Відстань між спинками суміжних задамо 

рівною нормативному значенню 0,8 м. 

 
Рис. 4. Висоти очей глядачів над рівнем стопи глядача першого ряду за розміщення рядів на 

циліндричній поверхні найменшого підйому та на одній похилій площині 

 

В статті досліджено і проаналізовано умови видимості на трибунах стадіону НУВГП 

щодо відповідності сучасним нормам. Спершу були перевірені реальні умови видимості на 

трибунах: була оцінена величина затуляння, яку створює кожен глядач попереднього ряду 

глядачеві наступного суміжного ряду. Результати дослідження показали, що умови 

видимості виконується лише для останнього шостого ряду для фокусної точки F2. Тому були 

розраховані два варіанти такого підйому рядів, щоб взагалі уникнути затуляння. Спочатку 

ряди були розташовані на циліндричній поверхні найменшого підйому, а потім на одній 

похилій площині. Оскільки рядів було лише 6, то результати практично збіглися (рис. 4), 

тому ми рекомендуємо розташовувати ряди на одній похилій площині, що конструктивно є  

легшим у виконанні. 

 

 

1. ДБН В.2.2-13-2003. Будинки і споруди. Спортивні та спортивно-оздоровчі споруди. К. : Державний комітет 

України з будівництва та архітектури, 2004. 102 с. 2. Пугачов Є. В., Зданевич В. А. Видимість і зорове 

сприйняття в будівлях і спорудах для глядачів : навч. посібник.  Рівне : НУВГП, 2014. 150 с. 

 


