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Мета: дослідити різновид будівель
циліндричної конструкції, виявити їх
відмінності та дослідити у чому полягає
їх сучасність та індивідуальність.

Актуальність роботи полягає у
проведенні поточного аналізу, за яким
можна визначити роль геометричного
тіла «циліндр» в еволюції архітектури
та сучасній архітектурі .



Тілом обертання називається тіло, що
перетинається по кругах з центрами на
деякій прямій площинами,
перпендикулярними до цієї прямої.
Найпростішими тілами обертання є циліндр,
конус, куля.

Циліндр – це тіло, яке складається з
двох кругів, що лежать у різних площинах та
суміщаються паралельним перенесенням, і
всіх відрізків, що сполучають відповідні
точки даних кругів.



Радіусом циліндра є радіус його основи. 

Висотою циліндра є відстань між основами. 

Поверхня циліндра складається з основ і 

бічної поверхні.

Канонічним рівнянням кругового 

циліндра є рівняння:



Початок XXI століття характеризується багатством і
різноманітністю стилів в міській архітектурі: від
класицизму до авангарду. Сьогодні можна зустріти
будівлі самої різної конструкції: циліндричні, що
нагадують формою середньовічні замки, палаци і
навіть кораблі.

Споруда незвичайної,
химерної архітектури
потребує нестандартних
конструкторських
рішень. Особливої уваги
заслуговує скління таких
будинків.[4]



Сучасні дослідники працюють над
розвитком будівель циліндричної форми.
Вони досліджують такі складні питання
стосовно цих будівель як аеродинамічність
інтерференції систем висотних будівель і
споруд циліндричної форми, вони
розробляють спосіб визначення оптимальної
циліндричної форми енергоефективної
будівлі з вертикальними стінами та
оптимальний розподіл утеплювача по
поверхні за критерієм мінімізації теплового
балансу вертикальних огороджувальних
конструкцій.[3]



 Пізанська вежа знаходиться в італійському місті Піза і аж
ніяк не є його єдиною яскравою пам'яткою, а конкретно тієї
площі, на якій вона розташована, тому як на цій площі стоїть
не тільки «падаюча вежа», але і цілий ансамбль визначних
будівель. Всі ці споруди відносяться до міського собору
(Пизанскому собору) Санта-Марія Ассунта. Своєю назвою
падаюча Пізанська вежа зобов'язана тому, що досить сильно
нахилена в бік, що і створює враження падіння всієї будови.
 Спочатку був побудований Пізанський собор, пізніше
баптистерій, після чого почали будівництво дзвіниці. У
процесі робіт над дзвіницею, які тривали майже два століття,
біля собору утворилося кладовище. Всі ці об'єкти, включаючи
і саму дзвіницю - Пізанську вежу, в 1986 році придбали статус
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Pisa tower is located in the Italian city of Pisa and is not
only its famous sight, especially of the square where it is. At
this square you can not only find the ‘falling tower’ but the
full scope of magnificent buildings. All the buildings are
connected with the city cathedral(Pisa Cathedral) Santa
Maria Assunta. The name of the Pisa tower is so because it is
inclined greatly and that creates the appearance of falling of
the whole construction.

First of all the Pisa Cathedral was built and only then the
baptistery and the bell tower. While building the bell tower
for over two centuries a great cemetery appeared near the
tower. All these objects including the Tower of Pisa were
included into the international list of UNESCO.

Пізанська вежа (Падаюча башта в Пізі)

Цікаво, що самі
жителі Пізи
люблячи називають
свою унікальну вежу
«тривалим чудом»,
бо щороку вона
відхиляється на 1
міліметр від своєї
вертикальної осі і
так «падає» ось уже
вісім сотень років.

It’s interesting
that the citizens of
Pisa love to call their
tower ‘the lasting
miracle’, because
every year it diverges
from its vertical axe
for 1 mm and does like
this for over 800
years.



 Сучасна Пізанська вежа

 Не тільки нескінченний процес «падіння» дзвіниці, але і
її оригінальна архітектура зробили Пізанську вежу місцем
паломництва мільйонів туристів зі всього світу.

Міська влада Пізи веде постійні роботи по зміцненню
вежі, для того щоб зробити її більш стійкою, колони, які
схильні до руйнування, вже неодноразово змінювалися.
Останнім часом особлива увага приділяється підземним
роботам з посилення фундаменту знаменитого будови.
Але, незважаючи на всі зусилля, Пізанська вежа продовжує
прагнути вниз, а жадібні журналісти день і ніч пильнують у
своїх відеокамер в очікуванні сенсаційного падіння
Пізанського дива, яке, якщо нічого не робити за
розрахунками математиків неминуче станеться вже років
через 40-50, коли вежа остаточно втратить стійкість і впаде.

The Tower of Pisa nowadays

Not only the endless leaning of the tower, but its
originally architecture made the tower the place to visit for
millions of tourists from all over the world.

The local government does the construction works to
make the tower more stable. The columns were changes
several times. During the last years all the work is aimed on
the tower base reinforcement. But none the less thousands
of journalists watch the Tower awaiting for its epic fall. That
is going to occur according to the mathematical calculations
in 50-40 years when the tower will lose its stability and fall.

Пізанська вежа (Падаюча башта в Пізі)



Пам’ятник архітектури, 
який створено на початку 19 
століття, знаходиться у селі 
Головчино Грайворонського
району Белгородської області 
(Росія).

Цегляна споруда 
складається із двох циліндрів –
великого (діаметр 26 м) і 
малого (діаметр біля 10 м). 
Малий (3 поверхи) 
знаходиться всередині 
великого (2 поверхи), 
підіймається над ним і 
завершується куполом. 

Нині в даній будівлі 
знаходиться музей.



Ідея створити будинок, який складається з п’яти циліндрів,
виникла в архітектора К.С.Мельникова коли він проектував один з
шести клубів, що побудовано ним у Москві.

Будинок – фігура, яка складається із двох вертикально побудованих
циліндрів різної висоти і одного діаметру, що перетинаються.
Передня частина першого циліндра зрізана скляним вітражем, на
стіну заднього циліндра накинута сітка з 38-ма шестикутними
ромбовидними вікнами, які створюють образ вулика.



Останнім часом в усьому світі велику популярність набувають будинки, що 
мають форму циліндра або багатогранника. Перші подібні проекти реалізуються 
вже і в нашій країні. Безперечною перевагою круглих будинків є їх висока 
міцність. Наприклад, британською компанією Popularchitecture був нещодавно 
запропонований проект 500-поверхового хмарочоса New Town Tower висотою 
1,5 кілометра. У випадку успішної реалізації цей проект дозволить забезпечити 
доступним житлом 100 тис. лондонців.  

Будівництво циліндричних споруд – процес складний, має ряд особливостей 
і вимагає спеціального підходу. Поверхні другого порядку завжди мали широке 
прикладне застосування. Розглянемо застосування циліндрів в архітектурі.[2]





Грецьке архітектурне агентство klab
architecture закінчило роботу над проектом
аптеки «placebo pharmacy», яка має форму
циліндра. Внутрішня площа будівлі
становить 600 кв. м. Ця аптека розташована
на одній із самих довгих і жвавих доріг в
Афінах.



Архітектори паризького бюро Vib
architecture спроектували SILOS 13 –
цементний комбінат на околиці
французької столиці. Візуалізуючи
специфіку об'єкта, дизайнери
виконали будівлю у вигляді
декількох бетонних циліндрів різної
товщини і розташування.

У двох великих вертикальних
вежах розташовані виробничі
потужності, циліндр тонший вміщує
офісні приміщення, горизонтальна
труба – розподільний центр
комбінату. [1]





Сучасні архітектори пропонують
литовцям переїхати в незвичайні
трубчасті споруди, які з вигляду
нагадують котушки для ниток. Інтер'єр
кожного циліндричного будинку
розроблений з урахуванням проживання
в ньому однієї сім'ї. За задумом авторів
проекту, екстраординарний вид будов
покликаний привернути погляд
громадськості на вигляд житлових
будинків.

Do Architects - архітекторська
компанія, яка представила один з самих
незвичайних і несподіваних проектів, а
саме невеликий житловий комплекс,
розташований поблизу Куршського
затоки (Литва). Ключова особливість
проекту - це екстравагантні сімейні
будинки у формі невеликих циліндрів.



Розташований прямо біля води, комплекс нагадує
футуристичну рибальську громаду. Зсередини будинки
виглядають також досить незвично: відкритий дизайн
просторих приміщень доповнений скляною зі стелі до
підлоги стіною, що дозволяє мешканцям стати ближче до
природи. По-справжньому дивний, але разом з тим дуже
навіть цікавий проект під назвою «Rolling Homes» являє
собою яскравий приклад впровадження інноваційних ідей в
архітектурну область мистецтва. [6]



Циліндричні обсяги, включені в архітектурний ансамбль,
це спадщина середньовічного фортифікаційного будівництва.
Останнім часом в усьому світі велику популярність набувають
будинки, що мають форму циліндра або багатогранника.
Перші подібні проекти реалізуються вже і в Україні. Вони не
просто вражають незвичайною конструкцією, але мають цілу
низку очевидних переваг.

Прагнення до нових, нестандартних рішень, відмова від
усталених норм і правил живуть у кожній людині, нехай іноді
тільки лише на підсвідомому рівні. Сучасні можливості
будіндустрії дозволяють реалізувати при будівництві будинку
практично будь-які фантазії. При цьому за своїми
експлуатаційними властивостями споруди та конструкції
циліндричної форми нічим не поступатимуться стандартним
рішенням.
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