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УВОД
АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Дигиталната революция води до значими промени във
всички области на човешката цивилизация. Съвременната
архитектура също е променена до степен да бъде практически
немислима без дигиталните инструменти, които се налагат в
архитектурната практика през последните десетилетия.
В дизайна за архитектурата напоследък особено силно е
застъпено дигиталното моделиране и производство, които се
превръщат във флагман на съвременните архитектурни търсения.
Дигиталните иновации в моделирането дават огромни възможности
за експерименти с проектната форма и инструментариум за
предварителна оценка и анализ. Паралелно с този процес
архитектите могат да тестват реалните качества на идеите си чрез
прототипирането им с компютърно управляеми машини в процес,
световно познат като „дигитално производство”.
Съвременните
дигитални
инструменти
обогатяват
архитектурата
и
възможностите
за
формообразуване,
материализирайки немислими досега смели и сложни творчески
решения, което ги направи обект на засилен интерес от страна на
архитектите.
Навлизането
на
дигиталното
производство
в
архитектурата приближава проектантите непосредствено близо до
процеса на реализация и създава необходимостта от добро им
познаване. Неразбирането и непознаването на съвременните
възможности за дигитално моделиране и производство е пагубно за
много добри идеи, които остават нереализирани и като следствие
проектирането се връща към стандартните строителни практики,
лимитиращи креативния процес още в зародиш.
Изследването е актуално и поради факта, че в България
дигиталното моделиране и производство са сравнително
непознати както в практиката, така и в теорията. Дигиталните
технологии за прототипиране тепърва залягат в учебните планове на
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българските ВУЗ-ове, което обуславя
задълбочено изследване по темата.

необходимостта

от

Не на последно място, актуален е и контекста на дизайна за
архитектурата, особено с фокус към обществените пространства и
обектите в тях, които са предмет на засилени реконструкции и
преустройства у нас. Именно тези пространства са най-често полето
за
осъществаване
на
значими,
съвременни
архитектурни
интервенции. Чрез по-доброто разбиране на дигиталните технологии
може да се създаде съвременна среда, която да отправя актуални
архитектурни послания към бъдещето.
Накратко, темата е актуална защото:
• Засиленият интерес към съвременните дигитални инструменти
в дизайна за архитектурата и тяхната висока динамика на
развитие дават от една страна мотив за научни изследвания, а
от друга - необходимост от постоянен преглед и актуализация
на вече възприети концепции, класификации и методики;
• Дигиталното моделиране и производство започват да
навлизат в учебните програми на университетите в България и
трябва да бъдат обхванати от научни изследвания както като
отделни, така и като взаимнообвързани процеси;
• Контекстът на дизайна за архитектурата е особено актуален,
предвид засиленото напоследък обновяване на обществените
пространства у нас;
• Новите технологии в строителството създават нова
парадигма: богата и непозната досега основа за
формообразуване. Тя отвежда директно към необходимост от
дигитални инструменти, които за някои от цитираните автори
стават основа за нов архитектурен стил.
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ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обект на изследването са съвременните дигитални технологии
за моделиране и производство в дизайна за архитектурата. Изследват
се приложенията им при създаване на разнообразни обекти от
дизайна за архитектурата като архитектурни павилиони, фасадни и
структурни покрития, дизайн на градско и интериорно обзавеждане,
арт инсталации и други.
Предмет на изследването са етапите, характерните
особености и взаимовръзките в дигиталното моделиране и
производство както по отделно, така и като общ процес на
реализация. Проучват се критериите, при които дигиталният дизайн и
моделиране определят условията за дигитално производство и
обратно - как възможностите за дигитално производство определят
някои ограничения в дизайна и моделирането.
ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
 Да формулира методика за работа със съвременните
средства за дигитално моделиране и дигитално производство,
отчитайки променливите етапи в зависимост от избраните
технологии и взаимните влияния в рамките на общия процес;
 Да предложи методология за обективно изследване на
примери, реализирани чрез средствата на дигиталното
моделиране и производство в дизайна за архитектурата;
 Да допълни и актуализира съществуващите проучвания в
България по темата на дигиталното моделиране и
производство, с фокус върху обекти, реализирани през XXI
век;
ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
 Изследване историческата поява и развитието на основни
дигитални средства за моделиране и производство в дизайна
за архитектурата;
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 Обследване на основни характеристики и съществуващи
класификации на различни дигитални технологии за
моделиране и производство и изследване на приложимостта
им за обекти в дизайна за архитектурата;
 Извеждане на характерните проблеми пред дигиталното
моделиране и производство в дизайна за архитектурата в
български условия;
 Анализиране, оценяване и категоризиране на отличителни
обекти от XXI век, в контекста на дигиталните технологии;
 Извеждане на основни принципи и методи за работа с
дигиталните средства за моделиране и производство;
 Изследване особеностите на двупосочната връзка
„моделиране – производство” и етапността в общия процес;
 Дефиниране на методика за работа със съвременните
средства за дигитално моделиране и производство.
РАБОТНА ХИПОТЕЗА
Процесите на дигиталното моделиране и дигиталното
производство в дизайна за архитектурата могат да бъдат
разглеждани като общ процес. Той се състои от взаимно
свързани етапи, които са различни в зависимост от избора на
конкретно избраните методи на формообразуване, технологии за
производство, характеристики на материалите и други условия.
ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
ВРЕМЕВИ ОБХВАТ
Времевият обхват на изследването е фокусиран основно в
периода от последните две десетилетия на XX век до второто
десетилетие от ХХІ век. Периодът е съобразен с появата на първите
популярни дигитални средства за моделиране и производство от
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началото на 80-те години на XX век, до постепенното им налагане и в
български условия през второто десетилетие на XXI век.
ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ
Изследването обхваща теоретични концепции и примери от
развитите страни в Европа, Азия и Америка. Широкият хоризонт е
обусловен от изключителната новост на тематиката и нейната
глобализация в тематичен и технологичен аспект, както и от
принципните постановки, при които не се забелязват съществени
регионални различия.
ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ
Тематичният обхват е ограничен в областта на дигиталното
моделиране и производство с фокус върху триизмерното
моделиране и компютърно управляемите машини за производство в
областта на архитектурата. Разгледано е приложението на
въпросните технологии в областта на присъстващите в публичните
пространства архитектурни павилиони, фасадни и структурни
покрития на сгради и съоръжения, дизайн на мебели и други сходни
елементи на благоустройството.
МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
 Теоретични методи – За целта на изследването се прави
обзор и изучаване на достъпна у нас и в чужбина
специализирана литература. Проследяват се различни
източници, работили по темата на дисертацията и се
изследват позициите им, отразени в статии, публикации в
печатни и електронни издания;
 Емпирични – Провеждат се наблюдения, анализи и
експерименти. Обследват се реални примери, които се
подлагат на сравнителен анализ и се категоризират според
предварително дефинирани критерии. Правят се проучвания
на количествени и качествени стойности, синтезират се
обобщения и заключения. Провеждат се разговори със
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студенти и професионалисти в областта на проектирането за
опита им с дигиталните средства за моделиране и
производство. Създават се пробни дигитални модели и
експериментални прототипи и се правят изводи за
характерните особености на процесите на база проведените
експерименти.
ОЧАКВАНИ ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
 Сравнителен анализ на съществуващи изследвания по
темата на дисертацията по света и у нас с изводи за
съществуващите концепции, технологии и класификации;
 Детайлни изследвания на значими съвременни примери
от XXI век, в контекста на дигиталните технологии в дизайна за
архитектурата;
 Създаване на методология за обективно изследване на
примери по темата за дизайна за архитектурата, основана на
предложена от автора аналитична матрица;
 Предложение за детайлна методика за работа с
инструменти за дигитално моделиране и производство,
приложима при различни методи на формообразуване,
дигитални модели или технологии за производство.
ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Потребители са студенти и професионалисти в областта на
архитектурата и дизайна, искащи да разберат повече както за
процесите на моделиране и производство, така и за спецификите при
взаимовръзката на двата процеса. Създадената от автора
методология за изследване на примери и методика за работа при
дигитално моделиране и производство ще се споделя свободно
и може да се използва за изследвания, изработване на учебни
материали и за други академични цели.
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ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И СПЕЦИФИЧЕН СМИСЪЛ, С КОЙТО СА
ИЗПОЛЗВАНИ В РАЗРАБОТКАТА
В дисертацията са изведени някои основни термини и
специфичният смисъл, с който са изложени, като най-важни са:
• Дигитален модел – Двуизмерен чертеж или триизмерен
модел на архитектурен елемент/обект, създаден чрез
компютърна програма и представен в дигитален вид.
• Дигитално моделиране – Терминът се използва за описание
на творческия процес, чрез който се създават дигитални
модели за нуждите на архитектурата и/или архитектурния
дизайн. В разработката, дигиталното моделиране се
разглежда като основна част от процеса на цялостно
проектиране в архитектурата и дизайна.
• Алгоритмично моделиране – Дигитално моделиране чрез
съставяне на алгоритми/постъпкови процедури с помощта на
специален софтуер за визуално програмиране.
• Дигитално производство – Процес на производство, в който
се използват машини с цифрово програмно управление (ЦПУ),
за краткост наричани в дисертацията компютърно управляеми
машини.
• Прототипиране – Процесът на физическото създаване на
прототип чрез технологии за дигитално производство.
• CNC машини – CNC (от Computer Numeric Control) са
машините с цифрово програмно управление. В изследването
под CNC се разбират всички машини, управляеми чрез
компютри и CAM софтуери.
В дисертацията са описани още и други специфични термини
като CAD, CAM, алгоритъм, NURBS, обектови примитиви, графични /
геометрични примитиви, параметричен дизайн.
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ГЛАВА 1 – ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННИ
АСПЕКТИ НА ДИГИТАЛНОТО МОДЕЛИРАНЕ И
ПРОИЗВОДСТВО В ДИЗАЙНА ЗА АРХИТЕКТУРАТА
1.1.

Поява на дигиталното моделиране и производство в
архитектурата

1.1.1.

Предпоставки за дигитализация

Дигитализацията предизвика една от най-сериозните
трансформации в човешката история, като променя начина, по който
хората работят, почиват, общуват, творят и накратко – живеят. Тя
представлява общ за света процес на цифровизация във всички
сфери на човешката дейност, дефиниран с термина „Дигитална
революция”, често наричан още „Трета индустриална революция”.
Процесът става възможен заради появата на най-голямата иновация
на XX век – дигиталния компютър!
Исторически погледнато, терминът „компютър” съществува в
англоезичния свят още от XVIII век като прилагателно за чиновниците,
калкулиращи различни задачи. Терминът е използван и за аналогови
или електро-механични изчислителни устройства като например
древногръцкия „Механизъм от Антикитира”, „Машината за изчисления
на приливи и отливи” от 1872 г., „Диференциалният анализатор” от
1927 г. и други. Около периода на Втората Световна Война обаче,
технологиите бързо се развиват до етап, който дава възможност за
създаване на дигитални компютри.
1.1.2.

Развитие на дигиталния компютър и периферните
устройства

Идеята за дигиталните компютри се появява още през 1936 г.,
в теоретична концепция наречена „универсална машина на Туринг”.
В нея за пръв път са описани бъдещите принципи на работа при
дигиталните компютри, а именно необходимостта от памет и „скенер”,
който се движи в паметта, за да чете информацията в нея, символ по
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символ, след което да записва нова информация под влияние на
запаметени в паметта инструкции.
Първият дигитален компютър, кръстен ABC се изгражда от
Джон Атанасоф и Клифърд Бери в университета на Айова в периода
от 1939 до 1942 г. За разлика от по-абстрактната концепция на Туринг,
концепцията на Атанасоф е детайлна и съдържа план за изграждане
на работещи електронни компоненти, който Бери произвежда със
своите
студенти.
Компютърът
остава
недовършен
заради
включването на САЩ във войната и участието на Атанасоф във
военни разработки. През 1942-1943 г., независимо от Атанасоф, в
Англия се появява друг компютър наречен Colossus Mark I, който се
ползва за криптоанализ на прихванати немски съобщения. През 1946
г. в САЩ е представен компютъра ENIAC, който е създаден да
изчислява траекториите на артилерийските снаряди и ракети с
далечен обсег. В края на 40-те години в Университета в Манчестър се
появява и Manchester Mark I, който за пръв път изпълнява вградена
програма. През 1951 г. е разработен компютърът Feranti Mark I, за
който е написана и първата компютърна игра – шах, по-известен с
факта, че е първият комерсиално предлаган компютър. През 1961 г. в
България се появява компютърът „Витоша”, който е създаден от
Изчислителния център при Иститута по математика на БАН.
Информацията получава като всички ранни компютри – на
перфолента, а изходните данни се въвеждат автоматизирано на
електрическа пишеща машина.

Фиг.1. ABC компютъра (ляво) и ENIAC (дясно)
(източници: www.computerhistory.org)
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Дигитализацията на архитектурната практика се случва
едва през 80-те години на XX век, когато се развива персоналният
компютър и неговите периферия и специализиран софтуер. Дотогава
компютрите заемат голяма площ, изискват висококвалифицирана
поддръжка и най- важното – те са много скъпи.
Първият персонален компютър се появява през 1964 г. в
Италия. Произведен е от производителя на пишещи машини Оливети
и заради сравнително ниската си цена и малките си размери постига
сериозен успех – продадени са над 40 000 бройки, като сред
купувачите се нареждат и НАСА. Компютърът има функционалнстта
на програмируем дигитален калкулатор с принтер и е далеч от
съвременните представи за персонален компютър. Едва през 1973 г.
се появява Xerox Alto – първият персонален компютър с монитор,
мишка и клавиатура. Малко по-късно през 1977 г. се появява
Macintosh на компанията Apple, които за известно време са първенци
по продажби в САЩ. Той е популярен с факта, че е първият масов
потребителски ориентиран компютър и на него могат да работят и
неспециалисти.

Фиг.2.Programma 101 (ляво) и IBM PC (дясно).
(източници: www.museoscienza.org;www.computerhistory.org)

През 1981 г. идва и повратният момент за персоналните
компютри – появява се IBM PC. Той има монитор с четири цвята и
резолюция 320х200 пиксела. IBM обаче е революционен заради
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това, че отваря вратите за различни производители на софтуер и
хардуер, без искане за заплащане на лицензионна такса, като дори
аутсорсва операционната си система на външна фирма - Microsoft..
Така в рамките на няколко години компютърът на IBM създава цяла
екосистема от фирми разработчици около себе си и трайно измества
Apple с тяхната затворена платформа. Показател за успехът на
компютъра е, че в рамките на първия месец от създаването си IBM
продават над 200 000 бройки, колкото са очаквали да продадат за 3
години, а абревиатурата на техния PC се използва и до днес за
всички персонални компютри по света.
В България персоналните компютри се появяват бързо след
световната им премиера с родното производство на Правец.
Разработката им започва в Института по Техническа Кибернетика и
Роботика (ИКТР) на БАН през 1979 г. През 1980 г. е представен
първият компютър – ИМКО – 1, а на следващата година се
разработва ИМКО – 2, който след това е прекръстен на Правец – 82.
През 1984 г. се появяват и 16 битовите версии, наречени Правец – 16.
По същество, българското производство следва световната
тенденция от 80-те години за копиране на Apple Lisa и IBM PC, като
един от вариантите – Правец 8Е от 1985 г. е изцяло създаден и
сглобяван в Тайван, откъдето е внасян и ребрандиран.
През 80-те години се развиват и важните за архитектурната
практика периферни устройства като мониторът, който до средата
на 80-те години е неизползваем за графични цели. Чак в началото на
90-те години IBM представят стандарта XGA с резолюция 800х600
пиксела и 16,8 милиона цвята, позволяващ пълноценно интегриране
на компютъра в архитектурното проектиране. Подобно късно развитие
имат и принтерите. Масовите матрични принтери от 70-те и 80-те
години се заменят с лазерни едва през 80-те години, а комерсиални
мастилно-струйни принтери се появяват в края на 80-те години.
Компютърната мишка, макар и изобретена през 1965 г. се появява
при персоналните компютри през 80-те. Дотогава инженерите
предлагат различни устройства, отчитащи човешкото движение като
таблети, светлинни писалки и други, но нито едно от тях не получава
сериозно комерсиално развитие.
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1.1.3.

Поява на дигиталните средства за моделиране

Изобретяването на персоналния компютър е технологичен
скок в бъдещето за много индустрии, но ползването му в
архитектурната практика изисква наличието на т.н. CAD програми.
Абревиатурата CAD (от Computer-Aided Design) е въведена
през 1961 г . от американеца Дъглас Тейлър Рос, изследовател от
MIT. Терминът бързо придобива популярност, благодарение на
съществуващата университетска телевизия, следена с интерес от
научните среди на САЩ. Появата на първите CAD/CAM програми през
60-те години е последвана от около 20 годишен период на застой и
вътрешни разработки за нуждите на бизнеса или военните.
Първият CAD софтуер е Sketchpad от 1963 г. Софтуерът е
част от докторска разработка на Иван Съдърланд от MIT и разполага
с т.нар. „графична среда” и работи с графични икони и индикатори
вместо с текстово въвеждане на командите. Софтуерът използва
геометрични примитиви и дава възможност за увеличение и
намаление на информацията на екрана. По-късно се появяват
различни софтуери за индустриално ползване като например CADAM
от средата на 70-те, която съчетава CAD и CAM софтуер за
моделиране и производство и се ползва от компании като General
Motors, Ford, Chrysler, Lockheed и други. През 1977 г. се появява CAD
програмата CATIA, която до 1981 г . се нарича за кратко CATI. Тя
обаче далеч не е достъпна, тъй като се използва от военния
производител на френските изтребители Mirage – Dessault Systemes.
През 1982 г. се появява първият популярен комерсиален
софтуер за персонален компютър – Autocad. Създаден от Джон
Уолкър, той е замислен като алтернатива на съществуващите
софтуери за скъпите и големи мейнфрейм компютри. Две години покъсно, в Будапеща, Унгария, в условия на „Желязна завеса”, Габор
Божар написва своята CAD програма Archicad. За да стигне до
западните технологии той внася нелегално компютър Apple след като
продава бижутата на жена си. Заради бавния старт, свързан с
комунистическия режим и ограниченията на посткомунистическа
Унгария, Archicad добива по-сериозна популярност едва в началото
на XXI век.
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През 90-те години на миналия век се появяват значими
софтуери за моделиране като 3D Studio (1990 г.), Rhinoceros (1992 –
1998 г.), Solidworks (1995 г.), Autocad Architectural desktop (1998 г.),
Revit (2000 г.), Sketchup (2000 г.) и други. Практически след началото
на XXI век пазарът на CAD софтуерите е пренаситен и конкуренцията
се насочва в посока функционалност и нови плъгини.
1.1.4.

Поява на дигиталните средства за производство

Дигиталното производство става възможно с появата на
машините с цифрово програмно управление, по-популярни като
CNC (съкратено от computer numeric control) машини и с развитието на
програмиращите ги CAM софтуери (от computer – aided
manifacturing).
Предшествениците на машините с цифрово програмно
управление са машините с програмно управление, първите
представители на които са парните тъкачни станове на Джоузеф Мари
Жакард от 1804 г. Това са станове, които се контролират с
перфокарти, представляващи малки твърди картони с перфорации,
указващи къде машината да активира куките на стана. Така става
възможно серийно производство по зададен шаблон. В края на XIX
век, инженерът Херман Холерит от MIT решава да експериментира с
технологията на перфокартите и създава машина за четене на
перфокарти с приложение в математиката от преброяване на
населението, до брояч на счетоводни данни. Табулиращата машина,
позната като табулатор на Холерит, чете автоматизирано картите и
предава числовите стойности на цифрово табло.
На основата на перфокартите, но вече в началото на
дигиталната епоха, Джон Парсънс създава теоретична концепция за
автоматизирано движение на фреза. Парсънс решава да провери
дали не може да задвижи фреза по координати, кодирани на
перфокарта. Четири години след старта на изследванията през 1948 г.
съвместно с MIT с появява първата програмна машина за рязане
по координати. Година по-късно инженери на MIT разработват
програмен език за компютърно въвеждане на координатите, познат
като APT (ориг. Automatically Programmed Tools) и с това се дава старт
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на CNC технологиите. APT езикът е основа на много от първите CAM
програми, появили се след 1957 г. като Pronto, Unisurf и ADAM, и
дори на част от съвременните софтуери.
В рамките на няколко години технологиите в областта на
дигиталното производство се развиват бурно. Появяват се нови
компютърно управляеми машини, първите от които са 3 и повече
осовите фрези, заради което те исторически приоритетно се наричат
CNC. През 1960 г. се появяват идустриалните роботи, изoбретени от
американеца Джордж Девъл, а лазерните резачки се появяват само
5 години по-късно, през 1965 г. като разработка на компанията
Western Electric Engineering Research Center. През 1980 г. се появяват
и 3D принтерите, създадени от японеца Хидео Кудама в Nagoya
Municipal Industrial Research Institute.
1.1.5.

Внедряване на дигиталното моделиране и производство в
архитектурата

Един от първите обекти, при които се прилага CAD е
Операта в Сидни. Тя е проектирана през 1957г. по конвенционални
аналогови методи за международния конкурс в Сидни от арх. Йорн
Утзон, който печели журито с фееричните форми, наподобяващи
платна на лодки. Реализацията обаче започва едва две години покъсно, след намесата на бюро Аруп, което дигитализира формите на
Утзон и ги тества от инженерна гледна точка. Налага се
премоделиране на първоначалния проект и формообразуването е
леко променено – обемите стават по-високи и по-тесни.
Лиса Ивамото споделя схващането, че към началото на ХХI
век е развито основно дигиталното моделиране, но строителните
технологии са все още предимно консервативни, което обяснява помалкото познания за процесите, свързани с дигиталното
производство. Според нея, голямата промяна настъпва с появата на
триизмерното моделиране и внедряването на дигиталното
производство, които започват да разширяват границите на
архитектурното формообразуване и свързаните с него конструкции.
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Според Коларевич, първите примери за дигитално
производство са свързани със CNC фрезите, които са първите
появили се компютърно управляеми машини. Той изтъква, че те са
използвани още през 70-те години в Обединеното кралство за
изработване на архитектурни макети. Според него, през 80-те години
в Чикаго, САЩ, чрез CNC фрези са създавани елементи за фасадите
на сгради, проектирани от архитектурното бюро на Скидмор, Оуинг и
Мерил – SOM (ориг. Skidmore, Owings and Merill`s). През 80-те и 90-те
години на миналия век CNC фрези са използвани за пръв път за
моделиране на кофражи за бетонови отливки на елементи за
катедралата Св. Йоан Богослов в Ню Йорк, Катедралата Саграда
Фамилия в Барселона и музеят в Билбао на Франк Гери.
Според Дън, дигиталното производство се внедрява в
архитектурата чак в самия край на ХХ век и става популярна
практика за архитектите през ХХI век. Според него един от първите
примери за използване на дигитално производство в архитектурата е
Концертната зала на Дисни на Франк Гери.
1.2.

Актуално

състояние

на

дигиталното

моделиране

и

производство
1.2.1.

Същност на дигиталното моделиране

Понастоящем терминът „дигитално моделиране” има различни
тълкувания и не винаги се разбира еднозначно в професионалните
среди. От офицалното тълкуване в речниците на БАН и Кеймбридж за
думата „модел”, тук идва разбирането, че дигитален модел би
следвало да е всеки дигитален двуизмерен или триизмерен образец,
чертеж, макет, пространствена конструкция. Създаването на подобен
дигитален модел е процесът на дигитално моделиране, който може
да включва практически всички познати съвременни софтуери за
двуизмерно чертане и триизмерно моделиране.
1.2.2.

Съвременни технологии, концепции и класификации в
дигиталното моделиране
Съществуващите класификации на софтуерите са според:
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 броя на измеренията на моделиране;
 вида на примитивите за моделиране;
 начина на изграждане и визуализиране на моделите;
 параметричност/асоциативност на моделите;
 типа на софтуерите по предназначение и вид.
По брой измерения, в литературата най-често се срещат
класификации за 2D и 3D софтуери. Съществуват отделни статии за
2,5D (призматична проекция), 4D (времева организация в BIM), 5D
(ценови измерения на вложен труд и материали в BIM), 6D
(информация за жизнения цикъл в BIM).
По вида на примитивите основните класификации ги
разделят на геометрични (срещани и като графични) примитиви и
обектови примитиви.
По начина на изграждане и визуализиране, класификациите
определят триизмерните обекти най-общо като скелетни мрежи,
повърхнини и солиди, а най-често срещаните режими на
визуализиране като скрит, засенчен и реалистичен.

Фиг.3. Визуални стилове – скелетна мрежа, скрит, засенчен, реалистичен,
рендериран
(източник: автора)

По параметричност / асоциативност, съществуващите
класификации представят два основни метода за моделиране –
директен и параметричен / алгоритмичен.
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По предназначение и вид някои изследователи определят
най-общо софтуерите на CAD, BIM и AAD (алгоритмично
подпомогнато моделиране), докато други считат, че BIM е еволюирал
CAD и е спорно доколко следва да бъде представян отделно от CAD.
1.2.3.

Същност на дигиталното производство

Дигиталното производство представлява процес на
производство, в който основни инструменти са машини, управлявани
от компютър. В България, такива машини са познати като машини с
цифрово програмно управление (ЦПУ), които за краткост тук са
наричани компютърно управляеми машини. Машините се
управляват от CAM софтуери, които от една страна конвертират
геометрията от CAD до четим за машините код, а от друга
конфигурират работните настройки на машините. Генерираният от
CAM софтуер код се изпраща до машината, чиито управляващ
софтуер задава нейното „поведение” по време на производство. Това
поведение се изразява в непрекъснато прецизно позициониране на
режещия инструмент при фрезите или в позиционирането на главата
при 3D принтерите, в завъртането на рамената при роботите, в
позиционирането на лазера и определяне на неговата сила за
конкретната задача и т.н.
1.2.4.

Съвременни технологии, концепции и класификации в
дигиталното производство

В съвременното дигитално производство съществуват
разнообразни технологични процеси и машини, за които в
международната практика и литература са се наложили различни
класификации, които ги групират според:
 вида на обработваните материали;
 начина на обработване на материалите;
 вида на машините;
 технологията на задвижване;
 броя на задвижващите оси;
 предназначението за професионални или любителски цели,
мощността и габаритите на машината.
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Най-популярното класифициране на основните процеси и
технологии в дигитално производство е разделено според начина, по
който машините обработват материалите. Класификацията има
следния вид:
 отнемащо производство (ориг. additive manufacturing);
 добавящо производство (ориг. subtractive manufacturing);
 формоващо производство (ориг. formative manufacturing);
 сглобяващо производство (ориг. assembling manufacturing)
Най-използвани в дигиталното производство на дизайна за
архитектурата са добавящите и отнемащите производства, като
при такава обобщена класификация, някои машини с коренно
различни технологии и приложения попадат в обща група. Затова в
България по-популярната класификация е по вид на машините,
която според Давчев изглежда така:






лазерно рязане;
CNC обработващи машини;
бързо прототипиране;
3D сканиране;
роботика.

Фиг.4. Отнемащо производство с индустриален робот (ляво)
Добавящо производство с 3D принтер (дясно).
(източници: автора, обработка на автора)
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1.3.
1.3.1.

Специфики на дизайна за архитектурата
Същност на дизайна за архитектурата

Дизайнът за архитектурата обхваща онази част от
архитектурната практика, която е насочена основно към решаването
на естетическите аспекти на заобикалящата ни среда. В тази връзка
архитектите, занимаващи се с тази дейност, са привилегировани да
заемат приоритетно творческата страна в процесите по реализация
на обектите и пространствата. Въпреки тази привилегия обаче,
дизайнът за архитектурата трябва да се разглежда като много
детайлен и технически отговорен творчески процес, целящ
максимално качествена реализация на отделните елементи за
получаване на по-добър естетически резултат. По тази причина
дизайнът за архитектурата е насочен приоритетно към онези
архитектурни елементи, обекти и форми, които обогатяват с
художествените си качества средата. Затова и най-ценни и найвидими за обществото са обикновено успехите в дизайна за
публичните пространства, било то интериорни или екстериорни.
1.3.2.

Творчески похвати и формообразуване

Методите на формообразуване, наричани от Ивамото с
термина „творчески похвати” (ориг. techniques) в дигиталното
производство, са практическата връзка между моделирането и
реализацията в общия процес „дигитално моделиране – дигитално
производство”. От изследването й става ясно, че изборът на
творческия похват дефинира и определя предварително и естетиката
на дизайна, тоест избраният творчески похват предопределя визията.
Ивамото дефинира 5 различни по своята същност творчески
похвата
секциониране,
теселиране,
сгъване/огъване,
контуриране и формоване. Дън стига до същите изводи, но заменя
творческите похвати на Ивамото с термина „стратегии” и „дигитален
инструментариум”.
Докато Ивамото и Дън разглеждат „творческите похвати” и
„стратегиите” в светлината приоритетно на дигиталното производство,
Давчев им намира по-балансирано място едновременно в
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дигиталното проектиране и производство и ги нарича „методи за
формообразуване”. Според него, съвременните методи на
формообразуване трябва да бъдат разглеждани като обединяващи
проектирането и реализацията процеси. Той подкрепя тезата си с
думите, че „изборът на инструментариум безусловно формира
дизайнерските идеи и най-подходящото приложение трябва да се
предвиди още в началото на проектантския процес”. Тоест точно в
момента на формиране на идеята е нужно да се избере и найподходящия метод на формообразуване, тъй като той логично се
отразява както на моделирането, така и на дигиталното производство.
И в трите изследвания класификацията на методите/творческите
похвати за формообразуване основно биват:
 контуриране/отнемане (ориг. contouring);
 сгъване (ориг. Folding);
 формоване (ориг. Forming);
 секциониране (ориг. Sectioning);
 теселиране (ориг. Tiling).
Контурирането представлява метод на систематично
премахване на материал от листови или обемни материали чрез
шпинделни 3 до 5 осови CNC фрези или индустриални роботи.
Сгъването е метод на трансформиране на листови
двуизмерни повърхнини в триизмерни геометрии чрез фактическо
сгъване или имитация на сгъване след сглобяване на разгъвки..

Фиг.5. Формообразуване чрез Контуриране (ляво) и Сгъване (дясно)
(източници: www.agatakycia.com, www.agatakycia.com)
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Формоването е метод за създаване на елементи чрез
формоване на материал в кофраж или по матрица. Моделите
могат да се създават директно чрез 3D принтер, контуриране с фреза
или вакуумно формоване, или да се прилагат матрици за формоване.
Секционирането е метод на реализиране на триизмерни
форми чрез двуизмерни профили. Често приложими са лазерните
резачки и CNC фрези за изрязване на плоските елементи.

Фиг.6. Формообразуване чрез Формоване (ляво) и Секциониране (дясно)
(източници: www.3dmetalforming.com, www.holzbauaustria.at)

Теселирането представлява метод на свеждане на
двуизмерни или триизмерни пространствени форми до по-малки,
по-често плоски, а по-рядко от огънати повърхнини. Обикновено за
елементите се прилагат лазерни резачки или фрези.

Фиг.7. Формообразуване чрез Теселиране
(източници: www.ptw.com.au)
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1.4.

Характерни групи проблеми при дигиталното моделиране и
производство в български условия

В реализирането на дигиталните технологии често се срещат
трудности от различно естество. Част от тези проблеми се срещат в
различна тежест и в развитите страни, а други са много характерни за
България. В настоящото изследване е направено определяне и
групиране на характерните за българките условия проблеми.
ИНФОРМИРАНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
• Образованието е сравнително консервативно и учебните
програми се адаптират трудно към нови технологии;
• Недостатъчната учебна практика води до непознаване на
дигиталните технологии до стабилно функционално ниво;
• Професионалната гилдия на архитектите трудно се адаптира
към новите технологии и по-възрастните й членове лесно
изпадат в неконкурентно положение;
• Съществуващите изследвания по темата на дигиталното
моделиране и производство са все още недостатъчни;
• Студентите рядко използват легални версии на софтуерите и
съответно не получават квалифицирана поддръжка;
• В българските университети все още няма пълноценни
лаборатории за експериментално проиводство по примера на
чужди университети;
ДОСТЪПНОСТ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ
• Машините за дигитално производство са основно ангажирани
в индустриални производства и рядко могат да бъдат
ползвани от външни лица;
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• Лабораториите за дигитално производство у нас рядко са
оборудвани с широк набор машини;
• Съществуващите лаборатории за дигитално производство са
практически недостатъчни за интереса, който генерират;
• Практически липсва мрежа на принципа на световната
FABLAB, в която да са ангажирани мултидисциплинарни екипи,
които да решават висок кръг от задачи, в това число и
архитектурни;
ФИНАНСОВИ
ОГРАНИЧЕНИЯ

И

АДМИНИСТРАТИВНО

–

ПРАВНИ

• Притежаването на пълен набор лицензирани CAD/CAM
продукти, респективно адекватното обучение и подръжка е
затруднено;
• Машинното време е скъпо за средностатистическия студент
или архитект, което намалява възможността за реализиране
на експерименти или обучения;
• Новите технологии са скъпи и това прави продуктите,
произвеждани с тях по-трудно реализуеми на пазара;
• Машините за дигитално производство са скъпи и
лабораториите често се ограничават само до най-базовите и
понякога некачествени машини с намален капацитет,
редуцирана прецизност или със старо и неефективно
управление;
• Нормативната уредба все още не е въвела електронно
предаване на проект, поради което липсват утвърдени
стандарти за вида и качествата на дигиталните модели.
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1.5.

Изводи
 Дигиталното моделиране и производство постепенно се
внедрява в дизайна за архитектурата от края на XX век и
развитието в тази посока е пряко свързано с развитието на
компютъра, периферните устройства и тяхната достъпност;
 Развитието на дигиталното моделирането е особено бурно в
края на XX век, когато се появяват практически всички
популярни и днес софтуери за проектиране;
 Развивано през втората половина на XX век за съвсем
различни

цели

и

индустрии,

дигиталното

производство

започва да се налага в дизайна за архитектурата през XXI век.
То отключва възможностите за реализация

на сложно

моделирани, немислими през XX век форми;
 В дигиталното моделиране, CAD софтуерите могат да се
класифицират най-общо като 2D и 3D CAD, BIM и AAD;
 Според характера на примитивите биват графични или обектови;

 Триизмерните геометрии могат да се класифицират най-общо
като полигонални мрежи, повърхнини и солиди;
 Според начина на обработка на материалите, дигиталното
производство бива отнемащо, добавящо,

формоващо и

сглобяващо;
 Методите на формообразуване могат да се класифицират като
контуриране, сгъване, формоване, секциониране, теселиране;
 Характерните проблеми при дигиталното моделиране и
производство в България са свързани с ограничения при
достъпа до нови технологии, образованието, финансирането и
някои административно-правни апсекти.
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ГЛАВА 2 – СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ В ДИГИТАЛНОТО
МОДЕЛИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО
2.1.

Генериране на аналитична матрица за изследване на
примери

Изследването на примери е с цел събиране на емпирични
данни и знания, на база които да се направят общи изводи за
процесите и методите, свързани с дигиталното моделиране и
производство. Изследваните примери са изключително разнообразни
като технология на моделиране, процес на производство, методи на
формообразуване и дори сфера на приложение, което цели
аргументирането на общи универсални изводи, приложими за толкова
различни обекти. За да има универсалност на изводите е необходимо
унифициране на изследването чрез прилагане на общи методи и
критерии, които да направят сравними различните примери. За целта
унифицирането на изследването се осъществява чрез аналитична
матрица, която съдържа няколко основни части:
 общи данни за изследвания обект;
 изследване за технологията на дигиталното моделиране;
 изследване за технологията на дигиталното производство;
 изследване върху метода на формообразуване;
 обобщение и генерални изводи.

Табл.1. Формат на Аналитична матрица (автор: Хр. Топчиев)
ОБЕКТ №

ЗАГЛАВИЕ НА ОБЕКТ:

…………..

...........................................................
А: ОБЩИ ДАННИ

А. 1. Изображения на реализацията
А. 2. Тип обект

.........................
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А. 3. Автор

.........................

А. 4. Година на реализация

.........................

А. 5. Място на реализация

.........................

А. 6. Определяне зоната на приложение:
А. 6.1. градска среда

А. 6.2. интериорни пространства

A. 7. Дигиталното моделиране и производство е приложено върху:
А. 7.1. целия обект

А. 7.2. част от обекта (коя?)

А. 8. Изследване, фокусирано върху

.........................

А. 9. Допълнителна информация

.........................

.......................

Б: ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИГИТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ
Б. 1. Софтуер за моделиране

.........................

Б. 2. Определяне типа софтуер
Б. 2.1. 2D CAD

Б. 2.2. 3D CAD

Б. 2.3. BIM
(Строителноинформационни
технологии)

Б. 2.4. AAD
(Алгоритмично
моделиране)

Б. 3. Определяне вида на примитивите
Б. 3.1. геометрични/графични

Б. 3.2. обектови

Б. 4. Определяне на ползвани 2D / 3D геометрии
Б. 4.1. стандартни 2D и 3D CAD

Б. 4.2. гъвкави 2D или 3D (NURBS)

Б. 5. Определяне начина на изграждането на геометрията
Б. 5.1. полигонални мрежи

Б. 5.2. повърхнини

Б. 5.3. солиди

Б. 6. Параметричност / Асоциативност
Б. 6.1. липса на
параметричност /
асоциативност

Б. 6.2. параметричност /
асоциативност на
отделни елементи
(частична)

Б. 6.3. пълна
параметричност /
асоциативност на
модела
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В: ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИГИТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО
В. 1. Определяне вида на производство според начина на обработване на
материалите
В. 1.1.
В. 1.2.
В. 1.3.
В. 1.4.
отнемащо
добавящо
формоващо
сглобяващо
В. 2. Определяне на процеса според технологията за дигитално
производство
В. 2.1.
В.2.2.
В.2.3.
В. 2.4.
CNC
лазерно рязане
3D принтиране
Роботика
B. 3. Конкретен вид машина

.........................

B. 4. Брой оси при CNC (ако е приложимо)

.........................

B. 5. Основен материал за производство

.........................

Г: МЕТОД НА ФОРМООБРАЗУВАНЕ
Г. 1. Определяне метода на формообразуване
Г. 1.1.
Контуриране

Г. 1.2.
Сгъване

Г. 1.3.
Формоване

Г. 1.4.
Секциониране

Г. 1.5.
Теселиране

Г. 2. Основни характеристики на формообразуването

.........................

Г. 3. Определяне на взаимовръзките между
моделиране и производство

.........................

Д: ИЗВОДИ

.........................

2.2.

Изследване на примери от световната и българската
практика

Примерите, подбрани
са значими за световната и
своя иновативен дизайн,
дигиталното моделиране

за изследване в настоящата дисертация
българската архитектура, именно заради
пряко реализиран със средствата на
и дигиталното производство. Те са
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разнообразни по мащаб, културен контекст, сфера на приложение,
бюджет, технология за моделиране и изпълнение.
Обхванати са примери за обществени сгради, с поставен акцент
върху техните иновативни фасади и интериори, архитектурни
павилиони и структури, с техните вдъхновяващи въображението
форми, елементи на градското обзавеждане, предмет на засилени
експерименти от последните години, интериори и дизайн за
интериора, елементи на благоустройството и дори арт инсталации.
Примерите са подредени по хронологичен ред като основно са
от последното десетилетие с цел максимална актуалност на
изследването.
В изследването са включени 16 примери, от които 3 са на
български автори. В Автореферата е представено едно примерно
изследване, в случая на Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion на
архитектурното бюро Snøhetta Oslo AS. На неговия пример в труда са
изследвани още Винарна „Gantenbein” във Флах, Швейцария, Helix
Bridge” в Сингапур, Соларния павилион „FabLab House” в Мадрид,
Испания, „Датския павилион” в Шанхай, Китай, „MEDIA TIC” в
Барселона, Испания, Културния център „Хейдар Алиев” в Баку,
Азербайджан, „ArboSkin” в Щутгарт, Германия, Стол „Scate” в Москва,
Русия, Италианския павилион „Palazzo Italia” в Милано, Италия,
Центъра „Crossrail Place” в Лондон, Обединеното кралство, Пейката
„MINAMORA” в Милано, Италия, хотел „Morpheus” в Макао, Китай. От
българските примери са изследвани „Соларните дървета” в Бургас,
България, Уличната библиотека „Рапана” във Варна, България,
Пейката „Pench” във Варна, България.
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Табл.2. Аналитична матрица за хотел „Morpheus” (автор: Хр. Топчиев)
ОБЕКТ №
6

ЗАГЛАВИЕ НА ОБЕКТ:
“Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion”
А: ОБЩИ ДАННИ

А. 1. Изображения на реализацията

Фиг.8 Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion
(източник: www.archdaily.com, www10.aeccafe.com; обработка на автора)
А. 2. Тип обект

Павилион

А. 3. Автор

Snøhetta Oslo AS

А. 4. Година на реализация

2011
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Национален парк Довърфейл,
Норвегия

А. 5. Място на реализация

А. 6. Определяне зоната на приложение:
А. 6.1. външна среда

А. 6.2. интериорни пространства

A. 7. Дигиталното моделиране и производство е приложено върху:
А. 7.1. целия обект

А. 7.2. част от обекта:

интериора

А. 8. Изследване, фокусирано върху

Интериора

А. 9. Допълнителна информация

Проектирането
на
павилиона
стартира
през
2009
г.,
а
реализацията се случва през 2011
г. Павилионът е разположен в
Национален парк Довърфейл и е
предназначен
за
комфортно
наблюдение на околния пейзаж.
Представлява
стоманена
конструкция с големи стъклени
витрини и дървен интериор,
идеята за който е взета от начина,
по
който
природата
бавно
моделира скалите чрез процесите
на ерозия. Самият интериор
изглежда като голяма скулптура,
разположена свободно в рамките
на
контрастиращия
паралелепипед.

Б: ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИГИТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ
Б. 1. Софтуер за моделиране

Maya

Б. 2. Определяне типа софтуер:
Б. 2.1. 2D CAD

Б. 2.2. 3D CAD

Б. 2.3. BIM

Б. 2.4. AAD

Б. 3. Определяне вида на примитивите:
Б. 3.1. геометрични/графични

Б. 3.2. обектови

Б. 4. Определяне на ползвани 2D / 3D геометрии:
Б. 4.1. стандартни 2D и 3D CAD

Б. 4.2. гъвкави 2D или 3D (NURBS)
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Б. 5. Определяне начина на изграждането на геометрията:
Б. 5.1.
полигонални мрежи

Б. 5.2.
повърхнини

Б. 5.3.
солиди

Б. 6. Параметричност / Асоциативност:
Б. 6.2. параметричност /
асоциативност на
отделни елементи
(частична)

Б. 6.1. липса на
параметричност /
асоциативност

Б. 6.3. пълна
параметричност /
асоциативност на
модела

В: ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИГИТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО
В. 1. Определяне вида на производство според начина на обработване на
материалите:
В. 1.1.
В. 1.2.
В. 1.3.
В. 1.4.
отнемащо
добавящо
формоващо
сглобяващо
В. 2. Определяне на процеса според технологията за дигитално
производство:
В. 2.1.
В.2.2.
В.2.3.
В. 2.4.
роботика
CNC
лазерно рязане
3D принтиране
- Индустриален робот за директно
фрезоване
на
дървесни
B. 3. Конкретен вид машина
материали
B. 4. Брой оси при CNC (ако е
6
приложимо)
Дървесина на кубове с размери на
B. 5. Основен материал за
страната 25см, сглобени със
производство
сглобки без лепене.
Г: МЕТОД НА ФОРМООБРАЗУВАНЕ
Г. 1. Определяне метода на формообразуване:
Г. 1.1.
Контуриране

Г. 1.2.
Сгъване

Г. 1.3.
Г. 1.4.
Г. 1.5.
Формоване
Секциониране Теселиране
В интериора е приложен типичен
метод на формообразуване чрез
директно
контуриране
на
дървесина. Използван е 6 осов
Индустриален робот за отнемащо
Г. 2. Основни характеристики на
производство, чиито избор отваря
формообразуването
възможностите на архитектите да
създават
сложни
двойни
повърхнини с вътрешни радиуси.
Контрастът между плавните и
топли повърхности в интериора, и
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Г. 3. Определяне на взаимовръзките
между моделиране и производство

студените материали и форми в
екстериора,
сякаш
подсилва
усещането
за
суровите
климатични условия на избраното
място.
Моделирането е съобразено с
дигиталното производсто чрез
отчитане възможностите на 6
осовата фреза/робот да контурира
сложни
геометрии.
Все
пак
големината на фрезерната глава,
която не може да „бръкне” в
дълбоки ниши е отчетено и такива
са
избегнати.
Дигиталното
производство също е съобразено
с моделирането и по-специално
със заложения с него материал,
поради
чиято
плътност
е
предпочетен индустриален робот
пред фреза.

Д: ИЗВОДИ
От гледна точка на процеса моделиране – производство, това е пример
за праволинейност на етапността, при който предварително са взети
предвид всички особености на двата процеса. Резултатът на
вдъхновяващ контраст между строгия минимализъм в екстериора и
меките форми на интериора правят обекта забележителен пример в
областта на дизайна за архитектурата, който заслужава задълбочено
изследване.

2.3.

Изводи
 При обследването на примери, при които е силно застъпено

дигиталното моделиране и производство, очевидно се
наблюдава тенденция и стремеж към моделиране на сложни
геометрични форми;
 Като следствие от горепосоченото се очертава масова
практиката на използване на гъвкави геометрични примитиви
(2D и 3D NURBS геометрии), реализирани чрез софтуери за
сложно моделиране като Maya и Rhinoceros, както и чрез
софтуери за алгоритмично моделиране като Grasshopper и в
известна степен Dynamo;
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 Макар да се прилагат по-рядко в дизайна за архитектурата, в

някои от посочените примери са използвани стандартни
графични примитиви или обектови примитиви чрез BIM
моделиране, като ограниченията им до стандартни елементи
налагат използването на NURBS геометрии в дизайна на
структурни покрития, фасади и други елементи на дизайн;
 При общото изследване на чуждестранни и български примери
се забелязва тенденция на значително нарастване на примери
от България в последните 2-3 години, свързано преди всичко с
постепенното натрупване на познания по темата на все повече
български автори и подобряване на достъпа до дигитални
средства за производство в България;
 Основните разлики между изследваните български и
чуждестранни примери са свързани преди всичко с мащабите
и сложността на реализациите, породени логично от
различните финансови възможности и опит у нас и в чужбина;
 Налице е синтез с двупосочни връзки между дигиталното
моделиране и дигиталното производство, които често си
влияят до степен на неразривно свързване на двата процеса,
което е основание те да бъдат разглеждани заедно;
 Внедряването на дигиталното производство в дизайна за
архитектурата отключва възможностите за пълноценно
дигитално моделиране, което е вярно и с обратен знак.
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ГЛАВА 3 – МЕТОДИКА ЗА ДИГИТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ И
ПРОИЗВОДСТВО
3.1.

Реализирани експерименти чрез дигитално моделиране и
производство в дизайна за архитектурата

Темата за дигиталното моделиране и производство в дизайна
за архитектурата е нова за архитектурната практика и за
пълноценното й разбиране е необходимо натрупване на реален
практически опит, чрез който да се подложат на изпитване
теоретичните постановки. За целта в Глава 3 от труда са представени
реални експерименти в областта на дизайна за архитектурата, в които
авторът има лично участие.
В Автореферата е описан един от експериментите – пейката
ProtoBENCH в пълнота. В труда са описани общо 11 авторски
експеримента в същата структура. Сред тях има примери от всички
методи на формообразуване - теселиране, формоване, секциониране,
сгъване и контуриране. Има примери за отнемащо производство,
добавящо / сглобяващо производство и формоващо производство
(огъване).
За да бъдат систематично описани експериментите, всеки от
тях се представя със снимков материал от крайния продукт и процеса
на реализация, кратко общо описание като дата на реализация и
информация за колектива, кратко описание на дигиталното
моделиране – софтуер и примитиви, на дигиталното производството и
процеса, на използваните машини и материали. Направен е кратък
опис на процеса по реализация и получените резултати, изводи за
метода на формообразуване и за установените двупосочни връзки
между процесите моделиране и производство.
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ПЕЙКА „ProtoBENCH”

Фиг.9 Пейка „ProtoBENCH”
(източник: авторски снимки; обработка на автора)

Година на производство – 2018 г.
Екип за реализация – арх. Христо Топчиев, к. арх. Ангел
Петраков, студенти от специалност Архитектура от V курс
Метод на формообразуване – Секциониране
Софтуер за моделиране – Rhinoceros (3D CAD) + Grasshopper
(AAD)
Примитиви за моделиране – Графични примитиви, 2D и 3D
NURBS
Вид на производството – Отнемащо
Машина – 3 осова фреза
Материал – шперплат - 10мм и стоманени шпилки - диаметър
16 мм
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Пейката „ProtoBENCH” е създадена през 2018 г. като курсов
проект от к.арх. Ангел Петраков и студенти в 5 курс специалност
Архитектура на ВСУ ”Черноризец Храбър”, с ръководител арх. Христо
Топчиев. Пейката е изложена за постоянно във фоайето на
университета и се ползва по предназначение.
При моделирането е използван софтуер Rhinoceros и
Grasshopper за автоматизирано секциониране по вертикални равнини
чрез специално изграден алгоритъм. Моделирана е сложна
повърхнина с двойно огънати форми и удобна за сядане геометрия по
Акерблом. Резултатните профили са пробити от алгоритмично
моделирани шпилки. Приложено е оптимизирано разпределяне на
профилите в работните листи (нестинг). Дигиталното производство се
състои в изрязване на контурите чрез CNC фреза, а сглобяването се
прави чрез прекарване на шпилките в предвидените за целта отвори.
Характерно за процеса е изборът на дебелина на материала и
дистанциите между ребрата още при моделирането. Друга характерна
особеност е препоръчителното затваряне на контури и съединяване
на съседни допрени криви или линии в общи криви или полилинии.
Моделирането е съобразено с производството като още при
него се залагат сглобките – в случая това са шпилки, за които се
предвиждат отвори. Производството също е съобразено с
моделирането тъй като е използвана оптималната за материала и
формообразуването компютърно управляема машина – CNC фреза.
Последователността на етапите в процеса „моделиране –
производство” са най-общо определяне на ограниченията и
изискванията при задачата, моделиране на NURBS геометрия повърхнина, съобразена с изискванията, създаване на параметрична
дефиниция и прилагането й за автоматично секциониране, оценка на
получения модел и редакция при нужда, подготовка на файл за
производство и експорт към CAM, оптимизиране разположението на
профилите върху работния лист (нестване), проверка на геометриите,
настройване на определени параметри чрез CAM, зареждане на
материала, изрязване, сглобяване.
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3.2.

Извеждане на основните етапи в процеса „дигитално
моделиране - производство”

От реализираните авторски експерименти, представени в Глава
3, се доказва по емпиричен път, че структурата на процеса „дигитално
моделиране – дигитално производство” е в задължителната
последователност „избор на метод за формообразуване –
моделиране - производство”. Принципната постановка може да бъде
разбита до 10 основни етапи, представени в диаграмата по - долу.

Фиг. 10. Основни етапи в процеса „дигитално моделиране – производство”
(източник: автора)
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Oсновните етапи в процеса на дигиталната реализация могат да
бъдат класифицирани като два основни вида:
• Променливи – такива са по-голямата част от етапите или
стъпките в процеса на дигитално моделиране - прозводство.
Те са характерни с това, че зависят от множество фактори,
като обикновено най-сериозно влияят характеристиките на
избрания материал, метода на формообразуване и
спецификите на избраната технология за дигитално
производство и съответната машина.
• Константни – сравнително постоянни и непроменливи етапи
при дигиталното моделиране и производство. Обикновено
константните етапи са принципните стъпки в началото на
процесите.
3.3.

Дефиниране

на

двупосочните

връзки

в

процеса

„дигитално моделиране – дигитално производство”
От изследваните примери в Глава 2 и експериментите в Глава
3 се добива ясна представа за многообразието в дигиталното
моделиране и производство при реализирането на обекти на дизайна
за архитектурата. При всички тях се доказва хипотезата, че двата
самостоятелни процеса „дигитално моделиране” и „дигитално
производство” следва да се разглеждат като общ процес, като
основанието да бъдат обобщени е именно в двупосочните връзки,
които процесите осъществяват.
Дигиталното моделиране влияе на дигиталното производство
чрез избора на материал на проектно ниво, избора на метод на
формообразуване и конкретната геометрия, което пряко ограничава
възможния производствен процес.
Дигиталното производство влияе на дигиталното моделиране
чрез ограниченията на машините за производство, което определя и
формообразуването, чрез ограниченията на материалите, които
влияят на проектно ниво и ограничения достъп до технологии, които
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често свеждат проектните решения до единствените възможни за
изпълнение.
3.4.

Методика

за

работа

при

дигитално

моделиране

и

проиводство
Представената по-долу методика дава яснота за основните
процеси, методи и етапи, през които минава общия процес на
дигитално моделиране и производство, като етапите са съобразени с
конкретните методи за формообразуване и последвалите ги видове
дигитално производство. Определени са универсалните за всеки
метод етапи, без да се навлиза в прекалена конкретика по детайлите,
тъй като тя би била различна при реализиране на различни обекти в
рамките на общия метод.
Настоящата методика е плод на анализа и изследванията от
първите две глави, но е по-конкретно дефинирана и тествана в
условията на реалните експерименти, представени в настоящата
трета глава.
Структурата на методиката е представена в графични схеми с
две различни нива на детайлност. В по-общата графична схема е
представена структурата на общата методика, за да бъде тя ясно
разбрана. В детайлните графични схеми са посочени конкретните
етапи при моделиране и производство.
В дисертацията детайлната методика е разбита на отделни
сегменти за по-голяма прегледност.
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Фиг.11 Обща методика (горе) и фиг. 12 - 16 Детайлни методики (долу)
(източник: автора)
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3.5.

Изводи
 Процесите дигитално моделиране и производство следва да

се разглеждат като общ процес с взаимно влияещи си етапи;
 Дигиталното моделиране и производство е нова тема с
практическа насоченост, за пълноценното овладяване на
която е необходима освен теоретична подготовка и
реализиране на експерименти в реален мащаб;
 Етапите в процеса моделиране – производство могат да се
класифицират като константни или променливи в зависимост
от това дали са универсални за процеса или са променливи в
резултат на различни технологични фактори;
 Двупосочните връзки между моделирането и производството
са повлияни основно от избора на материал, геометричните
хартактеристики на модела и технологията на дигитално
производство;
 Методите за работа при дигиталното моделиране и
производство включват различни етапи в зависимост от
конкретно избрания модел, метод на формообразуване,
технология на производство или машина;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дигитализацията в областта на дизайна за архитектурата
отвори широко вратите за интересни творчески интерпретации, които
срещаме все по-често по света, а вече и у нас. Очевидно е, че при
реализацията на обектите, лимитите се изместват от ограничения в
технологиите към ограничения в познанието.
Настоящата дисертация е усилие в посока допълване на
съществуващите знания и изследвания по темата в България, които
са все още сравнително малко. Тя разглежда историческото развитие
на дигиталното моделиране и производство в контекста на общата
дигитална революция, отговаряйки на въпроса защо цифровизацията
в проектантския труд се случва цели четири десетилетия след найголямото откритие на XX век – компютъра и защо дигиталното
моделиране е по-познато от дигиталното производство. Проследено е
развитието на софтуерите за моделиране и управление на машините
за производстсво. Изследвани са съвременните аспекти по темата,
съществуващите проучвания, направените от тях изводи и
класификации.
Дисертацията предлага структурирана методология за
изследване на примери по темата за дизайна за архитектурата чрез
аналитична матрица. С нейна помощ може да бъде извършен
обективен анализ на приложените дигитални методи, средства и
етапи на моделиране и производство. В Глава 2 е направено именно
такова изследване на знакови примери от XXI век.
Бързото напредване на технологиите и естествената
отдалеченост от темата за дигиталното производство на архитектите
и дизайнерите, обосновава необходимостта от създаване на
методическа основа за продуктивна работа с дигиталното моделиране
и оосбено с дигиталното производство. Предложената в Глава 3
методика има два обхвата – обобщен, с приложение в научната
сфера и детайлен, с приложение в практиката, което дава основание
да се счита, че дисертацията и методиката имат както научноприложни, така и чисто приложни приноси.
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ
 Дигиталното моделиране се появява в зората на Цифровата
революция, но се налага като масова практика едва в
последните две десетилетия на XX век, след развитието на
персоналния компютър;
 Дигиталното производство в дизайна за архитектурата се
среща по-масово едва от началото на XXI век с налагането на
все по-сложните архиктурни модели, което прави процеса
сравнително непознат;
 Основните използвани днес технологични концепции и
софтуери за 2D, 3D и BIM моделиране са създадени в края на
XX век, а софтуерите за алгоритмично моделиране се
появяват през XXI век;
 В най-новите примери на дизайн за архитектурата със силно
застъпено дигитално моделиране и производство, се очертава
тенденция и стремеж към моделиране на сложни геометрични
форми, което прави по-честа практиката за използване на
гъвкави графични примитиви (2D и 3D NURBS геометрии) и
алгоритмично моделиране;
 Изследването на чуждестранни и български примери откроява
тенденция за увеличаване на примерите от България в
последните няколко години, свързано преди всичко с
подобряване на достъпа до дигитални технологии за
производство у нас;
 Налице е явен синтез между дигиталното моделиране и
дигиталното производство, при който етапи от единия процес
пряко влияят на етапи от другия процес. Това дава основание
процесите да се разглеждат заедно в общ процес „дигитално
моделиране – дигитално производство”;.
 За пълноценното овладяване на дигиталното моделиране и
производство е необходимо освен теоретична подготовка и
реализиране на експерименти;
 Съществено влияние върху процеса „дигитално моделиране –
дигитално производство” имат избора на материал,
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геометричните хартактеристики на модела и технологията на
дигитално производство;
 Методите за работа при дигиталното моделиране и
производство включват различни етапи в зависимост от
конкретно избрания модел, метод на формообразуване,
технология на производство или машина;
НАУЧНО- ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
 Изследвано е историческото развитие на дигиталното
моделиране и производство в контекста на Дигиталната
революция, в което са очертани основни етапи от появата до
налагането на дигиталните технологии в дизайна за
архитектурата;
 Направен е сравнителен анализ на по-важните изследвания по
темата на дисертацията, като в обобщен вид са изведени
ключови виждания, теории и класификации за дигиталното
моделиране и дигиталното производство, стратегиите, етапите
и методите за формообразуване и други;
 Идентифицирани са специфичните проблеми при дигиталното
моделиране и производство в България, в това число
образователните,
технологичните,
финансовите
и
административно-правните;
 Извършено е детайлно изследване на най-новата практика в
дизайна за архитектурата, като са обхванати знакови обекти,
реализирани във второто десетилетие на XXI век, от което са
направени изводи, че съвременните тенденции се насочват към
моделиране на сложни геометрични форми, използване на
гъвкави NURBS графични примитиви и алгоритмични модели за
автоматизирано моделиране;
 Изведена е аналитична матрица, която може да се използва
като методология за обективно изследване на примери,
свързани с дизайна за архитектурата, реализирани чрез
дигитални технологии за моделиране и производство;
 Разработена е методика за работа при дигитално моделиране и
производство, конкретизираща стъпките и етапите от процеса в
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зависимост от избрания метод на формообразуване,
характеристиките на модела, технологията на производство и
други;
 Доказана е работната хипотеза, че процесите „дигитално
моделиране” и „дигитално производство” могат да бъдат
разглеждани като общ процес „дигитално моделиране и
производство”.

ПОТЕНЦИАЛНИ

ПОТРЕБИТЕЛИ

НА

ТРУДА

И

НАЧИН

НА

ИЗПОЛЗВАНЕ
Разработката може да се използва в специализирани учебни
курсове или програми, свързани с дигиталното моделиране и
производство, в университети, учебни центрове или работилници. Тя
може да бъде доразвита до методическо ръководство в помощ на
студентите по дисциплината „Дигитално моделиране и производство”
във ВСУ „Черноризец Храбър”.
Предложената аналитична матрица може
методологически изследвания на примери
архитектурата и резултатите да се представят
студенти, докторанти или преподаватели в
конференции и други академични разработки.

да се използва за
от дизайна за
на вниманието на
учебни програми,

Методиката може да се използва при реализации на обекти от
областта на дизайна за архитектурата и при работа с дигитални
средства за моделиране и производство. При постоянното развитие
на технологиите е целесъобразно методиката да бъде актуализирана
и допълвана и от други изследователи в техни научни разработки. На
нейната основа могат да бъдат изработени по-подробни методики и
инструкции за конкретна работа с отделни CAD и CAM софтуери.
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