СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ

УДК 7.012 (043.2)
Джереловська І.В.
Національний авіаційний університет, Київ
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ПРОСТОРУ.
ПОРТАТИВНИЙ МОБІЛЬНИЙ БУДИНОК
Мета: дослідити історію формування та розвитку портативних мобільних
будинків під впливом технологічного прогресу. Визначити вимоги до оформлення
інтер’єру в обмеженому просторі пересувного засобу.
Основна частина: Поява автомобіля дала людству нову ступінь свободи. Тяга
до подорожей та прагнення до комфорту спонукали інженерну думку на створення
будиночка на колесах.
Портативний мобільний будинок – це причіп на колесах призначений для
відпочинку або ночівлі в дорозі. Відпочинок з використанням такого виду житла
називається Караванінг.
Родоначальниками такого засобу як авто-трейлер є американські фургони
переселенців на Дикий Захід. США до цих пір є найбільш розвиненою країною
«комфортабельного автотуризму».
Типологія. Пересувний будинок на колесах буває двох основних видів: причіп
дача з тягачем (караван, житловий фургон, кемпер (від англ. Camper-турист) і
авто-будинок (або авто трейлер).
Будинок на колесах, як правило, обладнаний всім необхідним для
комфортного проживання : спальня, кухня, санвузол.
Принципи дизайн – рішень. Виробники приділяють особливу увагу
зовнішньому і внутрішньому дизайну.
Мета зовнішніх дизайн – рішень:
1. Естетичне оздоблення (декоративна аерографія)
2. Носії реклами .
3. Захисне покриття (наносять гелеві покриття, які захищають метал від
зовнішніх несприятливих природних чинників)
Мета внутрішнього оздоблення :
1. Комфорт (зручне розташування всіх елементів інтер’єру)
2. Краса (гармонійне поєднання стилів та лаконічне використання кольорів у
предметах дизайну та інтер’єрі).
3.Функціональність (логічний підбір предметів інтер’єру та техніки ,
врахування необхідних функцій для забезпечення зручного існування)
Враховуються технічні аспекти. На сьогоднішній день в портативному
будинку присутня значна кількість електроприладів. Тому пропоную доповнити
будинок сонячними батареями, які є екологічним джерелом електроенергії.
Для оформлення будинку на колесах найкраще підійдуть стилі :
функціоналізм, мінімалізм, футуризм, хай-тек, техно, урбанізм та інші стилі
характерними рисами яких є: затишність, комфортабельність та функціоналізм.
Висновок: Отже, індустрія караванінгу розвивається, тому росте якість
виробництва будинків на колесах. Використання побутових і технічних новинок
давно вже стало нормою для авто-будинків. А раціональні ідеї дизайнерів
забезпечують створення стильного простору для гармонійного існування.
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