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менник1в-фантаст1в. Це високопрактичие плануваппя i буд1вни1пво об'сюпв 
небувало!' величини, як! мають автономну 1нфраструктуру, починаючи в1д ви- 
робництва CHepriT, переробки в1дход!в. продовжуючи осв1тн1ми установами i 
зак1нчуючи м1сцями розваг, проведения дозвшля та 1ншими елементами роз- 
BHHCFioi 1нфраструктури.

У M icrax. зведених за законами арколоп! - все розраховано до др1бниць: 
пропускиа спр<)можн1еть дор1г, р1вень шуму, розгашування зелених T cp irio p iii та 
насаджень, навЬь тиск у водопров1дних трубах, ав1Х)номне енергопостачання, 
аль'гернативн! види опалення, р1зноман1тгя еколопчних вид1в ip a H c iio p iy  i т.д.

Яскравими прикладами таких м1ст можуть слу1уваги;
- Арконзант! (експериментальне м1сто в Ар1зон1, розроблене П. Солер!, 

основиа йог'о цшь - демоистрац1я приицип1в аркологя!');
- Масдар CiTi (ОДЕ), станц1я Мак-Мердо (США), Сьюард Саккесс (Аля

ска). Кришгалевий остр!в (Москва).
Висновки, Щоб досягти екологтчно! р1внова1'и i 1армон1йного розвитку i 

сп1в1снування людини та и оточення, сучасний напрямок розвитку арколог!!' 
■пдходить як найл1пше.

Цей п1дхш стае все бшыи популярним i затребуваним майже в усьому 
с в т .  Судячи 3 швидких тем1пв розвитку сусншьства, даний Г1ерс11ек-1ивний 
нанрямок в apxircK T ypi та еколог!)' пови}1ен зайняти передов! позиц!| в проек- 
тування та новому буд1вництв1 на св!тов!й арен! саме найближчим часом. Але 
проблема в тому, що б!льш!сгь проект!в таких м!ст на сьогодн!и1н!й день за- 
лишаються лише на папер!.
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Акт уальнкт ь теми досл^дження. Кар'сра Жана Ь1увеля (Jean Nouvel) 
як арх!тектора почалася в 70-т! роки минулого стол!тгя. За цей пер!од часу 
йому вдалося створиги свою власну стил!стичну мову в арх!тек-1ур!. В!н зав- 
жди намагався створювати проекти, нановнен! пр<)стотою, вигончен!стю ! 
17шби1юю одночасно, проекти, як! зм!цнюють неповторний дух м!сцевосг! на- 
вко;ю себе ! н!дтримуюгь прагнення людей.

Арх!тектура Нувеля наповнена сонячним св!тлом, зеленими насаджен- 
нями та гармон!йно пос днана з рельефом д!лянки, максимально використовуе 
вс! особливост! i можливост! обраноТ м!сцевост!. У сво'ш гворчост! майстер 
використовуе найсучасн!ш! технолог!!' та шукас нов! конструктивн! р!шення.

Своер!дн!сть та !новац!йн!сть арх!тектури Жана Нувеля, що е наглядним 
пос!бником викорисгання екологтчних тexнoJюгiй у буд!вництв!, зумовили 
виб!р даноТ теми.

Метою д а 1Ю1 роботи е з’ясування способу застосування ! принцип!в д !!' еко- 
гехнолопй використаних у буд!вниц1в! об’« кт!в, спроекгованих Жа1юм Нувелем.
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BuKiiad основного матер1алу. Hijii використання «зелених» технолог1й в 
apxiTCKTypi Жана Нувсля:

1. максимальне енерго та тсплозбсреження;
2. максимально можливе збереження ландшафт)' територп.
Для д о с я гн е н н я  в к а эа н и х  1и л ей  н и к о р и с т о в у в а л и с ь  H ac iy m li гехнолог1У:
• встановлення панелей з фотоелемептами для контролю 1псоляцп (1н- 

ститут Арабського Свпу, Париж);
• викорисгаиня сонячних батарей (хмарочос «Тогге Agbar», Барселона);
• влаштування горизонтальних сад1в (пивоварня «Мор1тц», Барселона);
• монту ванпя скляних конструкц1й (Фонд Картье, 11ариж);
У гворчому доробку Жана Нувеля понад 200 реал!зованих нроекг1в та 

проект!в що знаходяться у стадп буд1вництва. б1льша частина яких розроб- 
леин! 3 викорис'ганням екотехнолог1й.

1люстрац1сю використання екотехнолог1й для енерго та тепло збережен- 
ия можуть слугувати наступи! проекти.

1нетитут Арабського Св!т>', як арх1тек1урний комплекс, служить сполуч- 
ною ланкою м!ж двома кварталами Парижа: старовинним, з Собором Паризь- 
Koi’ Богоматер! на п1вп1чно-заход1, i сучасним. з ун 1верситетським комплексом 
Жюсье на гнвденному сход!. Другий блок (п1вденний фасад) комплексу являе 
собою скляний паралелеп!пед. П1вденна criiia другого блоку оформлена в сти- 
л!, що посднуе градигийн! арабськ! орнаменги з сучасними гехнолог1ями: 240 
панелей, що 1м!тують арабськ! ширми. У кожну з панелей вбудований фотое- 
леменг. призначений для вим1рювання р!вня денного осв1тлення - в залежнос- 
Ti в1д його {нгенсивност! д1афрагми в1дкриваються i закриваються, п 1 д ф и м у - 
ючи в грим1щс^}шх пос ^ н у осв |тлеж стт^ис. I).

Рис. /. 1нсттут Арабського Св1ту
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11роек пари л.коУ ф1лармон11 иайб1льш повно в1дображас можливост! «зе
лено! арх1тектури» для збереження енсргорссурс1в. 60% тепла буде надходити 
3 поновлюваних джерсл. Б!льше 1 ООО кв. м фаса/;у вкрите фоточутливих еле- 
ме)1т1в. У Bcix прим11деннях встановлеи! датчики вуглскислого газу. зад1яна 
система конди1ионувания з рекуперац1рю тепла, яка дозволяс повертати до 
80% теплово! eiieprii (рис. 2).

Рис. 2. Паризька ф1лармои1я

Прикладом озеленения та збер1гання ландшафту територ1| модуть слугу- 
вати дв1 висок! веж! на Frasers Broadway С1дней (Лвстрал!я) (приватн! резиде- 
нцн i апартаменги). Иа загальному "под1ум1" розм1сгяться 34-иоверховий жи- 
тловий будинок та 12-повсрхова буд1вля з апартаментами. Буд1вл1 ножвавлять 
3 дономогою вергикальних сад1в. «Зелен! ландшафти» займугь близько ноло- 
вини плоин обох фасад1в будинюв. Пдропонн! ст1пи i спец1альн1 системи 
зрон1ення дозволять будинкам зелен1ти круглий piK. Поруч розм1ститься неве
ликий нарк, пов'язапий з буд1в;шми cepino каскадних терас.

Висновок. В apxiTCKTypi Жана Пувеля використано 1новац1йн1 технолоп! 
екобуд1вництва. Дан! технолоп!' можна масово застосовувати у р!зних 
кл!матизних умовах i тим самим зберегги природний лангнаф!, i зменн1ити 
витрати на енерго та теплозабезпечення.

ЕВОЛЮ Щ Я АРХ1ТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ Р1ШЕНЬ 
БУДИНК1В-ТРАНСФОРМЕР1В 

А.А. Харитонова, ст у д е т  
Д.М. 1льченко, канд. арх., доцент 
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Акт уальнкт ь теми donoeidi. Щороку з’явлжться велика к1льк1сть «ро- 
зумних» i «зелених» буд1вель. Сучаспа еко-арх1тектура досягла висоти 
техн1чиих pim cH b, нсдосяжиоУ для фах1тпв, що розпочинали н формувати 30 
poKiB потому. За час1в перших енергоефективннх буд1вель майже noBiiicTio 
збер1гався традиц1йпий архЬектурний вигляд споруди, лише на даху розташо- 
вуватиеь фом1здк1 сонячн! батареУ, а структ>ра плану доповнювалась одним 
техн1чним прим1н1ениям. У сьоюденн! вм!ле онерування нередовими
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техн1чними р 1шениями уможливило не ильки знаходнти уткальн! 
apxireKTypiii образи для буд!вель разного призначення, але i робити щ  споруди 
рухливими. Спец1альн1 механ1зми та пристроУ змушують сучасн! будинки- 
фансформери обертатися за сонцем, а 1нод1 пав1ть зм1нюваги форму.

Мета donoeidi — просл1дити еволюц!ю арх1тектурно-планувальних 
piiiicHb будинк1в-трансформер1в.

Основш результаты доайдж еиня. Екоефективний будинок (еко- 
будинок) -  це буд1вля, комфортна для житгя людини. nio не забруднюс 
навколишне середовище, енергонезалежна (використовуе в1дновлюван1 дже- 
рела eheprii'), ресурсозбер1 1аюча (заощаджуе вифаги води i reiuia) i ресурсо- 
накопичувальна (виробляе екологтчн! [фо/;укгги харчування la б1оиаливо). У 
досл1джен1 вивчалися лише малоповерхов! еко-будинки 1з спроможн1стю 
зм{ни форми або opicH T auii, при буд1вництв1 яких використовувались 
еколог!чно-чист1 матер1апи. T'aKi споруди забезпечують гармон1йнс 
сп1в1снування природи i людини, без ианесення шкоди один одному, га по- 
кращую'гь еколог1ю св1ту в ц1лому.

Перишм гфикладом будинку, який зм1нював opieHi-aniro щодо cTopin cB iiy е 
Bijuia Girdsole («Соняшник») побудована пеподал1к в1д Верони, на niBH04i 1талп. 
Вона стала першою в ceiTi буд1влею, здатною повсргатся навколо вертикальноУ 
oci на 360° в залежносп в1д руху сонця протягом всього дня.

1дея в1лли була породжена конценц1€ю «житловоТ машини», яку занро- 
понував Ле Корбюзье в 1923 poni. Вуд1вля була снроектована 1нженером 
Анджело 1нверн1цц] i побудована в далеких для Укра'ши 1929-1935 роках.

При нроектуванн! в1лли Gira.sole застосовувалися т1 ж приннипи мехап!ки, 
що i при буд!вни1ггв1 Н01зд1в, корабл1в i лггак1в. Двоповерхова буд1вля 
обсртапъея за допомогою мсхан1зму, схожого па двигун океапського пароплава. 
Каркас будинку складас зал1зобеюнна конс1рук 1ця, повн]стю нокрита листами 
алюм1н1ю. Буд1вля зд1йсню€ повпий круг навколо свосУ oci за 9 годин 20 хвилин.

Буд1вля складаегься з 2х поверх1в га мае форму л!тери «Г» (рис. 1.). Виша 
стоУть на кругл1й основ! завб1лыики 44 м, у центр! розташована 42-х метрова 
башта. 11ерн1ий поверх рухомоУ частини буд1вл1 т.з. «дснна зона» складаст ься з 
Kyxni, Удальн!, каб1нету, музикалыюУ зали, комори та гос1ъовий сан. вузол. 11а 
другому noBepci -  «н1чна зона» -  розм1щен1 спальн! та ванн! к!мнаги.

Перишм у св1т1 будинком, який виробляе б!льн1с енергп, н!ж споживас га 
настунним приювдом будинк!в-'фансформер!в е оберговий будинок Heliotrop, 
зведений поблизу н!мецького м!ста Фрайбург.

1нновац1йн1 технологи, високий р1вень комфорту i турбота про довкишя -  
Bci ц1 концепц1У лежать в основ! даноУ буд!вл!. Будинок, який спроектував 
арх!тектор Рольф Д!ш, був побудований в 1994 роц!! отримав назву Hel!otrop, 
що перекладаеться з фсцькоУ як «повергагися до сонця».

IleHotrop являе собою цил!ндричну конструкц!ю, ц!лком виконану з де
рева ! скла (рис. 2.). Потр!йп! склопакеги в!кон забезпечують високий ступ!нь 
!золяц!У, що допомагае уникну ги переф!ву прим!щень. Буд!вля здатна оберта
тися на 180° протягом дня, сл!дуючи за ходом сонця. Кожп! 10 хвилип буди
нок новср'гасться па 1,15°. Буд!вля снроектована гак, що в холодну 1юру року

АИЬаи Software G m b H ___________________________________________ !2L


