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Abstract: 

In recent decades, architecture has been digitized not only with the design process but also with 

the fabrication process. Increased use of digital fabrication process is observed worldwide for 

small architectural and sculptural forms, facade and interior elements, urban design. The report 

presents a detailed study of the various technologies for digital production, including the 

subtractive and additive technologies and their application in the architectural design industry. 

The study tracks the development and application of digital fabrication worldwide and classifies 

individual technologies according to their specifics. Conclusions for the future expansion of the 

application of technologies for digital fabrication in Bulgarian are made due to the 

modernization of the training facilities, easier access to information and development of the 

technological centers for digital fabrication in Bulgaria. 
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1. УВОД 

Дигитализацията предизвика една от най-сериозните трансформации в човешката 

история, като промени 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 в третото издание на Oxford dictionary of English 

на Стивънсън (2010) с популярния термин „Дигитална революция”. В България, процесът 

„Дигитална революция” понякога се среща и със синонимното наименувание „Цифрова 

революция”, като този термин се потвърждава и популяризира и от Тужаров (2009). 

Според Шоенхер (2004), Дигиталната революция е т.н. „Трета Индустриална революция” 

и в същността й стои заменянето на аналоговите технологии с дигиталните технологии в 
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процес, започнал в началото на 50-те години на миналия век и продължаващ и до днес. В 

частния случай на архитектурната практика, тези бурни промени изменят не само 

инструментариума за работа в смисъла на изразните средства и проектирането, но и 

средствата за реализация на архитектурния продукт. Появилото се през 60-те години на 20 

век дигитално производство се разви до етапа на пълноценното му приложение в 

архитектурния дизайн чрез правилно използване на машините с цифрово програмно 

управление, наричани по-надолу за краткост и компютърно управляеми машини. Така се 

разви и формообразуването – доскоро немислими геометрични концепции станаха 

мислими и дори реализуеми чрез дигиталното производство.    

Все по-популярната концепция за дигитално производство в архитектурата е 

всъщност съвременна тенденция за използване на машини с цифрово програмно 

управление (CNC машини) в прозводството на елементи или цели обекти от 

архитектурната практика. За да бъдат коректно разбрани възможностите за дигитално 

производство е нужно да бъде проследен историческия път на развитие на дигиталните 

технологии - от развитието на компютрите и ранните машини с програмно управление 

чрез перфокарти, до съвременните машини с цифрово програмно управление, 

контролирани от компютри. Обследването и осмислянето на потенциала в съвременната 

практика на дигиталното производство, в контекста на различните технологични 

възможности и практики, води до подобрени възможности за реализиране на 

архитектурни продукти. Това е причината в настоящия доклад да са разгледани както 

някои исторически аспекти от развитието на дигиталното производство, така и някои 

основни типове машини и тяхното приложение в практиката на автора. 

2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ. РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

Дигиталното производство е възможно благодарение на Дигиталната революция и 

развитието на три основни дигитални технологии. Първата е развитието на дигиталния 

компютър, втората – развитието на CNC машините, третата – развитието на CAD/CAM 

софтуерните продукти за дигитално проектиране и производство. Макар и неразривно 

свързани в съвремието и част от общ процес, технологиите при компютрите, машините и 

софтуера имат собствен исторически път. 

2.1. Историческо развитие при дигиталните компютри 

Идеята за дигиталните компютри се появява през 1936 г., в теоретична концепция 

наречена „универсална машина на Туринг”. В концепцията, макар и по-абстрактно, за 

пръв път са описани бъдещите принципи на работа при дигиталните компютри. Според 

Туринг (1936) модерният компютър трябва да има безкрайна памет и скенер, който се 

движи в тази памет, намира информация в нея и я чете символ по символ, след което пише 

други символи. Действията на скенера се контролират от програма, чиито инструкции са 

запаметени в паметта под формата на символи. Макар и теоретичен, този труд е основен 

за много от първите пионери в областта на дигиталните компютри като Атанасоф, 

Клифърд Бери и Томи Флауърс.  

Усилията за построяване на работещ дигитален компютър започват още по време на 

Втората Световна Война. Първият опит в тази посока е на Джон Атанасоф и Клифърд 

Бери, които започват работа по т.н. ABC компютър (фиг. 1) през 1939 г. в университета на 

Айова. За разлика от по-абстрактната теоретия на Туринг, изследванията на Атанасоф 

(1940) са по същество много детайлна концепция с план на необходимите електронни 

компоненти за работещ, а не имагинерен дигитален компютър Докато Атанасоф изработва 

стратегията и конкретните параметри, Бери, който е негов студент по това време, прави 

практически всички поискани от Атанасоф електронни компоненти и ръководи 

сглобяването. Компютърът е замислен за изчисления на линейни уравнения с до 29 

неизвестни, има регенеративна памет и използва двоичната бройна система. ABC 
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компютърът е почти завършен през 1942 година, но включването на САЩ във Втората 

Световна Война и работата на Джон Атанасоф във военни разработки стават причина той 

никога да не бъде патентован и остава неизвестен за цели три десетилетия. По-късно 

Джон Атанасоф бива наречен „баща на електронния компютър” от Бъркс (1989), а 

компютърът ABC добива световна слава.  

  

Фигура 1. Реплика на дигиталния 

компютър на Атанасоф и Бери 

(източник: http://www.computerhistory.org, 

обработка на автора) 

Фигура 2. Първият персонален компютър – 

Programma 101. 

(източник: museoscienza.org; 

обработка на автора) 

Малко по-късно, през 1946 г., в САЩ е създаден друг изцяло електронен компютър, 

познат като ENIAC. Макар, че изграден за военни цели, ENIAC е представен публично, 

събирайки медии и учени. Проектиран е да прави комплексни изчисления на траекториите 

на артилерийските снаряди и ракети с далечен обсег и заради шумното му представяне до 

70-те години е считан за първия дигитален компютър, докато американския съд на 

Минесота не отнема патента му през 1973 г. и не донася световната слава на Джон 

Атанасоф.  

През 1948 г. в Изчислителната Лаборатория на Университета на Манчестър се 

появява първият универсален електронен дигитален компютър с вградена програма, 

кръстен Manchester Mark I. След известни преработки през 1951 г. той се превръща и в 

първият комерсиално предлаган на пазара компютър, вече познат като Ferranti Mark I. За 

него се създава и първата компютърна игра – шах. Първите заявки за закупуване на 

компютъра идват от производители на авиационна техника, университети и нефтени 

компании. 

През 50-те години на XX век се появяват още много дигитални компютри, с което 

започва ерата на дигитализацията. Проблемът на съществуващите дигитални компютри от 

този етап на Дигиталната революция е, че заемат огромна площ, имат висока цена и са 

трудно мобилни, което ги прави по-скоро екзотика. Компютърът Ferranti Mark I например 

тежи около 4,5 тона и изисква наличие на специално помещение, и постоянна поддръжка, 

докато ENIAC тежи над 27 тона и заема близо 170 кв.м. площ. Същественото и бурно 

развитие на дигиталната революция се случва едва с налагането на персоналния компютър 

в началото на 80-те години, който е много по-достъпен като цена, програмируем за 

изпълняване на различни задачи и съответно – универсален.  

Първият настолен (признат по-късно и като първия персонален) компютър, появил 

се на световната сцена е европейски, наречен е Programma 101 (фиг. 2) и е създаден в 

Италия през 1964 г. от компания за пишещи машини, носеща името на създателя си 

Olivetti. С цената си от 3200 долара (еквивалентна на 24800 долара към 2017 г.) той е 

достъпен за повечето средно-големи и дори за някои по-малки компании. Според Вегтер 

(2009), функциите на Programma 101 са сведени до математически изчисления и на 

практика компютърът е с функционалността на програмируем калкулатор с интегриран 
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принтер, печатащ върху ролка хартия. Въпреки ограничената си функционалност, 

компютърът се радва на сериозен успех – продадени са над 40 000 бройки, като не липсват 

и големите клиенти като Военновъздушните сили на САЩ, НАСА, и дори технологичният 

гигант Hewlett-Packard, който по-късно е осъден да заплати 900 000 долара на Olivetti за 

копиране на някои елементи в техния персонален компютър HP 9100.  

Важен предшественик на съвременните персонални компютри е Xerox Alto през 

1973 г., на чиято основа няколко години по-късно представят на широката публика Xerox 

Star. Чарлз Тъкър (1979), посочва Xerox Alto като първия компютър с мишка и вграден 

дисплей, а Xerox Star за пръв път използва графична среда с прозорци и иконки, файл и 

принт сървъри, електронна поща. Xerox Alto никога не бива изкаран на пазара, тъй като се 

счита, че е твърде скъп (около 40 000 долара) заради иновациите, които съдържа – вграден 

монитор, графична среда, портове за комуникация, включително Ethernet.  

Появата на съвременните персонални компютри с интегрирани монитори и 

възможност за свързване на други периферни устройства от началото на 80-те години дава 

съществен тласък в дигитализацията на всички сфери и разбира се, в архитектурата. 

Първият сериозен успех в тази посока е на Apple computer inc, компания основана през 

1976 г. в Калифорния, САЩ от Стийв Джобс (ориг. Steve Jobs),  Стийв Возняк (ориг. Steve 

Wozniak) и Роналд Уейн (ориг. Ronald Wayne). Компанията Apple е основно свързвана с 

компютрите Macintosh, чиито първи представители са наричани Apple. През 1977 г. е 

представен първия масов персонален компютър Apple II, познат в България с аналога му 

Правец 82. Компютърът е 8 битов, с вграден в тялото монитор, нещо, което е характерно 

за Apple и в следващите им компютри. Операционната система на Apple II е с команден 

ред, но позволява използването на програми с графична среда, заради което в края на 70-

те и началото на 80-те години става много популярен за домашните потребители.  

  
 

Фигура 3. IBM PC от 1981 г. 

(източник: 

http://www.computerhistory.org; 

обработка на автора) 

Фигура 4. Иван Съдърланд демонстрира първата 

чертожна програма Sketchpad на 7 януари 1963 г. 

(източник: http://www.computerhistory.org; 

обработка на автора) 

Повратният за персоналните компютри момент настъпва през 1981 г., когато IBM 

представя IBM PC (фиг. 3),  чиито монитор за пръв път е способен да възпроизведе четири 

цвята и е с резолюция от 320200 пиксела. IBM е революционен най-вече заради това, че 

отваря вратите за различни производители на хардуер и софтуер, като така в рамките на 

няколко години IBM PC създава цяла „екосистема” от фирми разработчици около себе си. 

За разлика от Apple и други производители на компютри, които сами правят своите 

софтуери или продават лицензи на трети лица, от IBM позволяват на всеки да създаде 
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програма или дори хардуер без лицензен договор. Освен възможността всеки да ползва 

създаденото от него съобразно нуждите си, IBM позволяват потребителите и фирмите да 

продава разработките се за IBM PC на други потребители. Според Антъни (2012), част от 

успеха е и в това, че за разлика от всички други производители на компютри, IBM 

аутсорсва операционната си система, в случая на Microsoft.. Така IBM PC получава повече 

и по-бързо качествени приложения, което го прави по-интересен за потребителите и по-

доходоносен за производителите. В допълнение, компютърът IBM PC е по-мощен от 

Apple, тъй като по-рано въвежда 16 битовите стандарти. Още в началото той идва с 

клавиатура и възможност за свързване на външни устройства като принтер и мишка, 

които потребителят може да избира, а не идват задължително в един вариант с 

компютъра, както например мишката при Apple, която е стандартна за конфигурацията. 

Към онзи момент IBM са изненадани от топлото посрещане на пазара, особено след като в 

рамките на първият месец компанията продава 200 000 компютъра, колкото е планирала 

да продаде за общо 3 години. Успехът е толкова голям, че абревиатурата PC на компютъра 

IBM PC се използва и до днес за всички персонални компютри в световен мащаб, а 

терминът „персонален компютър” заменя по-често срещания към онзи момент термин 

„настолен компютър”. 

В рамките на 80-те години на миналия век, персоналните компютри навлизат в 

ежедневието на голям процент от населението на развитите страни, тъй като цените им 

падат постоянно и в края на 80-те години минават под психологическата граница от 1000 

долара благодарение на постоянното намаляване стойността на микропроцесорите. 

Тенденциите не подминават дори и България, която, въпреки че се намира зад „Желязната 

завеса” развива персоналните компютри до етап, в който те са популярни и сравнително 

достъпни още преди смяната на режима. Както Джеимс Бери (1968) предрича във все още 

ранната за дигиталната революция 1968 година „Най-важната вещ във всяко домакинство 

след 40 години ще бъде компютъра”. Той дори не предполага, че дигиталната революция 

ще скъси 40 годишния срок, който той смело прогнозира, наполовина. 

2.2. Историческо развитие при CAD/CAM софтуерите 

Изобретяването на персоналния компютър е технологичен скок в бъдещето за много 

индустрии. Ползването му в архитектурното проектиране обаче изисква наличието на 

специализиран софтуер за графична работа чрез т.н. CAD програми, а в производството 

трябват софтуери за програмиране на компютърно управляемите машини чрез т.н. CAM 

програми. Макар те да стартират развитието си още през 50-те години на 20 век със 

софтуера – пионер Sketchpad (фиг. 4), съвременното дигитално проектиране и 

производство стават практически възможни с появата на комерсиалните CAD и CAM 

програми в началото на 80-те години.  

Абривиетурата CAD е предложена през 1961 г. от американеца Дъглас Тейлър Рос 

(ориг. Douglas Taylor Ross), който е изследовател в Масачузетския Технологичен 

Институт. Терминът придобива популярност в научните среди след интервю на Рос по 

съществуващата тогава университетска телевизия на MIT, която се ползвала с голям 

авторитет. В продължение на около 20 години CAD програмите се използват основно от 

големи компании и научни институти, най-вече защото са предназначени за 

скъпоструващите по това време мейнфрейм компютри, заемащи много пространство. 

Интересно е да се отбележи, че първите опити в тази посока са за смесени CAD/CAM 

програми. Пример за такива са PRONTO от 1957 г. , UNISURF от 1966 г., ADAM от 1971 

от г. и CADAM, разработен през 1975 г.  

Заради липсата на персонални компютри към този етап на развитие, CAD/CAM 

приложенията са затворени до някои от най-големите и богати компании като General 

Motors, Lockheed, Ford и Xerox. В свое изследване Боздок (2003), потвърждава тази теза. 
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Придобилият популярност софтуер CADAM се използва като основа за разработване и на 

други специализирани вътрешноведомствени софтуери за чертане и автоматизация на 

компютърно управляеми машини в автомобилната и авиационната индустрия. 

Абривиатурата CADAM дори придобива известна популярност и заради смисъла на 

съкращението, което носи, а именно „компютърно – усъвършенствано чертане и 

производство” (ориг. Computer-Augmented Drafting and Manufacturing). Барнхорн и Каудил 

(2013) обаче не класифицират CADAM като CAD програма, тоест разграничават CAD от 

CAM програмите и правилно – макар в началото да започват със смесено предназначение, 

програмите за проектиране бързо се отделят от програмите за управление на машини. 

Според Боздок, до края на 70-те години CAD и CAM се ползват само специализирано, 

заради цената. Типичната CAD система представлявала 16 битов компютър с 512 килобайта 

памет, до 300 мегабайта твърд диск на твърде високата цена от около 125 000 долара.  

Заключенията в изследванията дават основание да се твърди, че практическата 

дигитализация в архитектурата се случва след началото на 80-те години с навлизането на 

персоналните компютри и разделянето на CAD от CAM. Голямата промяна за 

архитектурната практика идва с появата на AutoCad през 1982г., която е първата 

комерсиална програма за персонални компютри. Така набира популярност и световно 

разпознаваемата абривиетура CAD в смисъла, който е световно признат според Стивън 

(1999). През 80-те започва бурното развитие на CAD и CAM програмите, по-известните от 

които се появяват в рамките на последните 2 десетилетия на 20 век.  

2.3. Историческо развитие при CNC машините 

Предшественици на машините с цифрово програмно управление (т.н. CNC машини), 

или за краткост – компютърно управляемите машини, са машините с програмно 

управление, появили се още през 19 век. Основната разлика между тях и CNC машините е, 

разбира се, липсата на дигитална програмируемост чрез компютри. Според проучване от 

Рапид (2018) първите машини с механично програмно управление са парни тъкачните 

станове работещи с перфокарти, изобретени през 1804 г. от Джоузеф Мари Жакард (ориг. 

Joseph Marie Jacquard). Перфокартите (фиг. 5) представляват малки, твърди картонени 

карти с перфорации, които указват на кое място куките на стана да се активират, за да 

закачат конец според предварително замисления шаблон. Перфокартите са навързани в 

дълга поредица, като всяка е предназначена за един конкретен ред на стана. Поради 

възможността за подаване на много дълга поредица от различно подредени перфокарти, 

възможностите за разнообразие на получените модели на програмно управляемите 

станове са с теоретически неограничена сложност и дължина. 

 
 

Фигура 5. Перфокарти от 1804 г. на Джоузеф 

Мари Жакард за програмно управление 

(източник: http://www.ricomputermuseum.org; 

обработка на автора) 

Фигура 6. Табулатор на Холерит от 1890 г. 

(източник: http://www.ibm.com; 

обработка на автора) 
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Перфокартите на Жакард са изключителна иновация и по същество представляват 

средство за закодиране на машинни операции и механичен контрол. В края на 19 век 

инженерът Херман Холерит (ориг. Herman Hollerith) от MIT решава да експериментира и 

да развие технологията на перфокартите в опит да създаде машина за четене на 

перфокарти, с която да обработва автоматизирано полезна информация. В този период 

САЩ са заляти от емигранти и преброяването на населението е трудоемък процес, 

отнемащ по 8 години. Всеки новодошъл се проучва и данните за него се качват на 

перфокарта, по която, според детайлите за отделния емигрант, се перфорират дупки на 

различни места.  

Според историческата секция на официалния сайт на IBM (2011), Холерит създава 

елетромеханична система, наречена Табулатор (фиг. 6), който автоматизирано чете 

данните от перфокарти. Табулаторът е свързан към преса с щифтове, в която се вкарва 

перфокарта. Капакът се затваря и щифтовете натискат перфокартата, но само щифтовете 

преминаващи през дупките на перфокартата правят контакт и изпращат електрически 

импулси. Импулсите се регистрират от брояч и се изобразява на цифрово табло в 

зависимост от контактните щифтове. Табулаторът е приложен за първи път при 

преброяването на населението на САЩ през 1890 г, като вместо 8 години, то отнема 

малко над 1 година и спестява на хазната на САЩ над 5 милиона долара. Малко след 

успеха с преброяването, Холерит създава фирма TMC (Tabulating Machine Company), 

която създава и продава перфокарти и табулатори, които в рамките на няколко години 

завладяват света. Те стават толкова популярни и незаменими, че финансистът Чарлз 

Флинт (ориг. Charles Flint) предлага над 2 милиона долара през 1911 г., за да купи 

компанията на Холерит, който се съгласява и продава фирмата си. Притежавайки 

технологията и патента на табулатора, Флинт започва успешен бизнес с новата си 

компания C-T-R, която през 1920 прекръства на IBM. 

Използвайки технологията на перфокартите, половин век по-късно Джон Парсънс 

(ориг. John Parsons) създава теоретична концепция за автоматизирано движение на фреза. 

Според Кемани (2009) Парсънс проучва дали код с координатите на избрана крива линия 

могат да се въведат на перфокарта, и дали фреза, задвижвана по координати X и Y може 

да разчете тези координати и да ги следва автоматично, без намеса от страна на оператор. 

Парсънс разработва детайлно своята концепция и през 1948 г. я представя пред 

американските военновъздушни сили на САЩ, които отпускат бюджет за финансиране на 

по-задълбочени, вече практически изследвания. Тъй като се нуждае от инженерна помощ 

по реализацията на проекта, Парсънс сключва договор с MIT, които постепенно започват 

да ръководят изследванията и през 1952 г. представят първата програмно управляема 

фрезова машина, способна да се движи и реже по координати. Принципът на работа се 

използва и до днес – стандартна фреза се оборудва със сервомеханизми за пространствено 

позициониране на инструмента – фрезер по зададените от оператора X, Y, Z координати.  

Ключова за развитието на CNC машините е 1953 г., когато MIT разработват езика 

ATP (ориг. Automatically Programmed Tools) за управление на машини. АТР езикът се 

ползва за комуникация с фрезова машина и представлява написани на английски език 

логически инструкции за позициониране на режещия елемент. С откриването на 

компютъра, ATP езикът става стандартен за машините с програмно управление, а 

въвеждането на инструкциите става дигитално и така се появява технологията, позната 

като машини с цифрово – програмно управление или т.н. CNC машини. Днес ATP се 

ползва като основа за много съвременни CAM програми, контролиращи машини от 

различни типове. Някои от най-ранните софтуери за контрол на CNC машините са Pronto, 

Unisurf и ADAM, всички ползващи ATP като основа. 

Бизнесът бързо се ориентира в ситуацията на новите възможности за производство и 

започва разработки за програмно управляеми машини още през 50-те години. В рамките 
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на само няколко години технологиите в областта на дигиталното производство се развиват 

и се появяват различни по размер и капацитет машини с цифрово програмно управление, 

приложими в различни индустрии, като най-често това са фрезите. Почти паралелно с 

тяхното развитие се появяват и някои по-сложни машини като индустриалните роботи 

(1960 г.), лазерните резачки (1965 г.), и 3D принтерите (1980 г.). Ефектът от намаляването 

на разходите и времето за производство, и същевременно повишаване качеството и 

прецизността чрез дигитално производство е огромен и освен че води до печалби, води до 

развитие и на нови технологии и знания, които пък създават прогрес за страните, в които 

се развиват. Пример за това са авио и автоиндустриите, които налагат много бързо новите 

технологии в производствата си и развиват икономически и технологично своите бизнес и 

социални екосистеми. Според Пиърс (2011) индустриалните роботи заменят хората на 

опасните работни позиции в компаниите Крайслер и Форд до края на 1966 г., което 

доказва полезността от навлизане на CNC машините скоро след тяхното откриване. 

 

3. СЪВРЕМЕННО ДИГИТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

3.1. Класификация на процесите и машините в дигиталното производство  

Основните процеси и техники в дигитално производство се определят от това как 

машините обработват материалите. Най-често срещаните класификации са направените от 

Коларевич и Малкави (2005), които определят процесите като добавящи (ориг. additive), 

отнемащи (ориг. subtractive) и формуващи (ориг. formative) различни материали. Според 

някои изследвания има и т.н. сглобяващи процеси, но те са много рядко използвани в 

архитектурната практика. В дигиталното производство свързано с архитектурата най-

често се работи чрез добавяшите и отнемащите процеси.  

Принципът на дабавящите процеси е да се добавят материали на слоеве ориентирани 

по височина (Z координата) чрез т.н. процес на 3D принтиране, a нa oтнемащите машини e 

отнемане на материал чрез различни инструменти, най-често фрезер, ротиращ се по оста 

си или лазер за рязане, който всъщност прогаря материалите. По-рядко, но понякога 

приложими са и т.н. процеси на формоване на материали, които обикновено 

представляват огъване или вакумно изтегляне по матрица. 

Машините за добавящите или т.н. additive процеси са познати като 3D принтери. 

Създадени през 1980г. от японеца Хидео Кодама (ориг. Hideo Kodama) в Института за 

Индустриални Изследвания в Нагоя. Първоначално те са принтирали полимерни 

материали в триизмерното пространство, а по-късно сред материалите за притиране се 

появяват гипсова пудра, метали и дори бетон. Познатите технологии са 

Стериолитографията SLA (ориг. Stereolithography), Лазерното синтероване SLS (ориг. 

Selective Laser Sintering) и послоечния принтинг FDM (ориг. Fused Deposition Modeling). 

Хаарактерно за SLA технологията е, че в течна полимерна среда се използва прецизен 

лазер, който втърдява слой по слой полимера на местата на които трябва да има модел до 

преминаване в твърдо състояние. Подобно на тази технология работи и принципа на SLS, 

при която обаче средата не е течен полимер, а прахообразна пудра подобна на гипс, в 

която слой по слой лазер нагрява и следователно втърдява модела. Предимството на двете 

технологии е, че може да се работи отдолу нагоре и обратно, а недостатък е, че моделите 

след това имат нужда от т.н. лекуване или заякване (orig. curring). FDM технологията 

работи с нагряваща глава, през която преминава полимерна нишка, която се стапя и 

нанася винаги отдолу нагоре, често върху нагряваща се основа. Най-популярни сред 

архитектите, особено за дребните модели са 3D принтерите работещи с полимери на FDM 

принцип, който е и сравнително по-евтин.  

Популярните машини за отнемащи или т.н. substractive процеси са основно 3 и 

повече осови фрези, Индустриални роботи с монтирани режещи инструменти, Лазерни 
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резачки. При тези машини основният принцип е на изрязване на материал чрез режещ 

инструмент. Рязането може да се осъществява в двуизмерното или триизмерното 

пространство в зависимост от машината и нуждите. Лазерите режат чрез лазерен лъч, най-

често преминаващ през среда на въглероден диоксид, който изгаря или стапя материали 

като дървесина, метали, полимери и други листови материали. 3 или повече осовите фрези 

представляват машини със система за прецизно позициониране на режещ фрезер в 

пространството, който се върти и може да реже както листови, така и обемни материали, 

които за предпочитане са по-меки. Индустриалните роботи често се полват като фрези, но 

са с предимството на 6 оси, тоест могат да моделират обектите отстрани и дори отдолу. 

Отново се предпочитат по-меките материали. 

Чрез отнемашите машини се създават два вида модели – такива, които се ползват 

като матрици за отливане на окончателния продукт, или такива, които директно се ползват 

като продукт, който обикновено подлежи само на довършителни работи преди 

окончателната му употреба. Първият вариант за създаване на матрици е по-използваем 

при масово производство или производство при което е нужна повтаряемост на 

елементите. Техниката за директното създаване на модел се ползва при единични бройки 

или уникати, тоест при липса на необходимост от повтаряемост на изделията.  

По-популярните машини за формоване, които се ползват в архитектурната практика 

са огъващите (orig. bending) машини или вакуумно формоващите машини. Първите 

работят чрез подаващи валове по осови направление или рамена, по които с ниска скорост 

се движи например стоманен профил. Огъването се осъществява чрез промяна посоките 

на рамената, между които се образува сгъвка. При тях се програмира дължината на 

преминалия материал, ъгъла и момента на огъване, тоест една и съща машина може да 

направи огъвката с различен ъгъл и на различно място. Вакуумно формовачните машини 

работят на принципа на изтегляне на предварително загрят листов полимерен материал, 

който след изтегляне по матрица заема трайно нейната форма. Ползва се рядко в 

архитектурната практика, най-често за интериорни фасадни или таванни панели с 

интересни форми или за кофражи на тънки изделия от бетон. 

 

3.2. Авторски примери с приложения на дигиталното производство 

 

Фигура 7. Бетонна пейка „RENCH” и кофраж от екструдиран полистирен (XPS) 

Пейката „RENCH” (фиг. 7) е произведена през 2014 г. от високоякостен бетон с 

тегло около 800 kg. Дизайнът й е насочен основно към децата, поради което е с височина 

на сядане около 34 cm, тоест с 5 cm по-ниска от стандартния минимум и с дължина от 

почти 2 m. Пейката е боядисана в атрактивен червен цвят, с което се превръща в интересен 

за минувачите обект. Разположена е в гр. Варна, при входа на Морската градина. 
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Кофражът за нейното изливане е произведен с 3 осова фреза. Избраният материал за 

кофраж е екструдиран полистирен (XPS), който е масово достъпен на листи с различна 

дебелина, обработва се лесно от режещи инструменти и има невисока цена при 

сравнително добра плътност, с което отговаря на изискването за икономичност при 

изработването на единични бройки. След издълбаване отделните листи са слепени заедно 

до образуване на обща кофражна форма, която е пристегната с дървена конструкция, с цел 

да не се размести при леенето. Технологията на производство нарочно е оставена видима 

чрез своя отпечатък върху окончателния вид на изделието, по което личат следите от 

кофражните форми и пътечките, оставени от фрезера, издълбал въпросните форми. 

 

Фигура 8. Бетонна чешма „M!KA”, изрязване на кофраж с KUKA робот и кофраж от XPS 

Бетонната чешма „M!KA” (фиг. 8) е произведена през 2015 г. от високоякостен бетон 

без допълнително армиране. Тежи близо 200 kg и е с обем от около 0,09 m3. Дизайнът й е 

вдъхновен от малка черна рокля с една паднала презрамка, леко усукана в танц. 

Разположена е в гр. Варна на бул. Мария Луиза, в градинката пред Археологическия музей.  

Както в предходния пример, тук също е произведена директно кофражната форма от 

екструдиран полистирен (XPS). Характерната особеност в този експеримент е в 

значително по-сериозните възможности на цифрово управляемата машина, в случая 

KUKA робот, действащ като 6 осова фреза. Отпадането на ограничението за ориентацията 

на двойно извитите повърхнини дава възможност полистиренът да бъде моделиран 

директно на големи блокове, което спестява време и разширява възможностите пред 

дизайна, чиито най-издадени повърхнини вече не са задължително хоризонтални и 

съобразени с отделните слоеве на листовия материал.  

 

Фигура 9. Бетонна маса за шах „SEAGULL” и кофраж от стъклопласт 

Масата за шах „SEAGULL” (фиг. 9) е произведена през 2016 г. от високоякостен 

бетон „effix crea” с якост на натиск над 100 MPa и 9 MPa на огъване. Характерно за 

нейният дизайн е че елементите са изключително тънки, като на места достигат дебелина 

под 3 cm без заложена армировка. Дизайнът представлява стилизирана чайка в полет с 
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разперени крила. Пейката е симетрична, с обща дължина от малко над 3 m, с височина на 

сядане 43см, височина на масата 70 cm и широчина 70 cm.  

При проектирането й са избягвани двойни кривини и е заложено на едностранно 

огънатите равнини, което позволява изработката на по-лесен за производство и евтин 

кофраж. Особеност на проекта е създаването на прототип в реален мащаб с цел изследване 

на ергономията, на базата на който е произведен модел от цял блок експандиран 

полистирен с висока плътност, изрязан с помощта на KUKA робот, от който е направен 

кофража от стъклопласт за леене. Така дизайнът подчертава предимствата и 

възможностите на използвания материал. 

 

Фигура 10. Бетонни панели „Ялта”, прототип от ProLab и кофраж от полистирол 

Панелите за клуб Ялта (фиг. 10) в гр. София са произведени в края на 2016 г. като 

перфорирани стенни панели за интериорно окачване, най-големият от които е с размери 

120215 cm и с дебелина 28 mm. Дизайнът им е параметрично генериран от хаотично 

проведени площни линии, разположени в различни направления на три различни нива 

през 4мм, от които най-плиткото ниво е с най-голяма ширина и се приема за 

конструктивно. Особеност на панелите са перфорациите, които са равномерно 

разположени по целия панел с цел добра обща устойчивост и намаляване на общото тегло. 

Панелите са реализирани серийно, като характерно за тях е създаването на прототип 

с помощта на индустриален робот от материал с висока плътност „ProLab”, който 

позволява последващо термоформоване. Целта на термоформоването е серийно 

произвеждане на кофражни форми с много висока скорост в рамките на няколко стотици 

бройки на ден. При експериментиране с разнообразни листови материали – разпенено 

PVC, PETG, полистирол, AXPET и ABS. Най-добър резултат, отразяващ най-точно 

детайлите на прототипа се постига с полистирол, който се формова при температура около 

140 °C на вакуумно формоваща преса. Създаденият кофраж от полистирол е с идеална 

гланцова повърхност, с прецизни ръбове и детайли.  

3.3. Съвременни проблеми в дигиталното производство 

Използването на съвременни дигитални средства за моделиране и производство 

дават по-голяма свобода на формообразуване, позволяват по-добра продуктивност и 

допринасят за по-високо естетическо качество на архитектурната среда. Познаването на 

основните методи за работа с тези средства е ключ към успешната работа на съвременните 

проектанти, работещи по дизайна на градските пространства. 

Дигиталните иновации дават огромни възможности за експерименти с проектната 

форма и инструментариум за предварителна оценка и анализ. Архитектите, ползващи най-

новите инструменти за проектиране могат да променят своя дизайн динамично и в реално 

време, променяйки различни параметри в рамките на своя алгоритъм. Едновременно с 

този процес те могат да тестват реалните качества на своите идеи като ги прототипират с 
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компютърно управляеми машини до етапа на окончателното одобрение. Навлизането на 

директното дигитално производство от компютърен модел приближава проектантите 

непосредствено близо до процеса на реализация на техните творения и създава 

необходимостта от добро познаване на тези процеси.  

Разширяването на знанията при архитектите в тази посока е ключово, защото 

масовият проектант формообразува и проектира без да разбира напълно и без да отчита 

правилно особеностите при дигиталното производство, което се оказва пагубно за много 

добри идеи. От друга страна, без познания за дигиталното производство много идеи се 

свеждат до проектиране за познатите на всички стандартни строителни практики и това 

лимитира креативният процес още в зародиш. 

ИЗВОДИ 

Дигиталните средства за моделиране и производство подобряват 

производителността и разширяват хоризонтите пред проектантите за формообразуване, 

поради което ще се наложат не само в серийното производство, но и при създаване на 

уникални елементи за архитектурата на градските пространства. За да бъдат успешно 

използвани обаче, двата процеса трябва да се познават добре както поотделно, така и в 

съвкупност, като се отчитат двупосочните им връзки и взаимни влияния, ограничители и 

характеристики. От една страна конкретните решения в дизайна ограничават 

приложимите стратегии за производство, а от друга - ограниченията на дигиталното 

производство рефлектират пряко върху дизайна. На този етап архитектите задълбочават 

познанията си само по отношение на дигиталното проектиране, което води до трудности 

пред осъществяване на съвременни знакови дизайни в България. 
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