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Глава 1
Въведение
Всеки дизайн може да бъде разгледан като система от елементи и техните структурнофункционални връзки. Съвременните технологии позволяват лесното създаване на дигитални
модели на тази система и оттам извличане на различни изгледи и проекции, необходими за
неговото материализиране, а модифицирането им става чрез промяна на пространствените
параметри на елементите и структурните им взаимодействия. Така всеки един дигитален
модел може да бъде разглеждан като „параметричен“, без задължително да е изграден чрез
алгоритмично моделиране. Приносът на алгоритмичния подход на моделиране на даден
дизайн е създаването на цялостна динамична система, съдържаща в себе си неограничен
брой решения на даден проблем. Алгоритмичният дизайнер създава връзките между
елементите в системата и те оставят обединени в модел и след последваща промяна. Този
подход на проектиране е намерил своето приложение в автомобилната, корабната и
самолетната индустрия, години преди да достигне до архитектурата, но за сравнително
малкото време, в което се прилага тук, се е превърнал в основен инструмент на водещите
архитектурни практики в света. Това определя темата на дисертацията като изключително
актуална в контекста на съвременния архитектурен дизайн. Въпреки че алгоритмичното
моделиране се използва като метод за формообразуване от най-успешните проектантски
студия, относителната разпространеност на този инструмент е малка, а техническите
познания, необходими за прилагането му, са труднодостъпни. Това се дължи както на
желанието за запазване на авторските права и интелектуална собственост от страна на
водещите специалисти в тази иновативна сфера, така и на липсата на систематизирани насоки
за практическа работа. Добавената стойност в проектантския процес често остава скрита зад
крайните резултати и приносът на алгоритмичното моделиране остава на заден план. Това, в
комбинация с предизвикателствата в създаването на самите алгоритми, определя темата като
все още недостатъчно проучена. Дисертацията цели да адресира както липсата на теоретична
база за развитие, така и недостатъчната конкретика за практическата приложимост на
алгоритмичното моделиране.
Водещи научни трудове в сферата на параметричното и алгоритмично моделиране създават
Уасим Джаби (Jabi, Wassim 2013: Parametric design for architecture by Wassim Jabi), Марк Бъри
(Burry, M 2011: Scripting Cultures: Architectural Design and Programming) и Даниел Дейвис (Davis,
Daniel 2013: Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of
Architecture). Всеки един от тях има свой собствен подход към проблематиката в областта и
техните разработки оставят своя траен отпечатък в академичната област и дигиталните
технологии в архитектурното проектиране. Въпреки това полето на алгоритмичния дизайн
остава незапълнено и голяма част от потенциалните му възможности остават недоразвити и
недостъпни за по-голямата част от проектантите и студентите по архитектура.
Книгата на Уасим Джаби разглежда практически приложение на алгоритмично моделирани
патерни и дава подробни обяснения на дигиталния код, който стои зад тях. Обяснява също
основни принципи на „параметричното мислене“ и дава както генерализирани подходи, така и
конкретно решени казуси. Особеност в публикацията са използваните езици за създаване на
алгоритмите, част от специализирани софтуери, които остават труднодостъпни и изискват
високи технически познания. Това силно ограничава практическата приложимост на
разработките. Подобен е и случаят с публикацията на Марк Бъри, който е един от
основоположниците на съвременното алгоритмично моделиране. Той създава цяла школа за
специалисти, фокусирани върху решаване на задачи от архитектурната практика чрез
програмиране на различни дигитални езици. Макар и разглежданите казуси да са с подчертана
практическа насоченост, използваните технически инструменти не позволяват широка
приложимост на разработките и затрудняват споделянето и надграждането им. В докторската
си дисертация Даниел Дейвис използва вече утвърдения и широкоразпространен език за
визуално представяне на алгоритмите, но се фокусира върху теоретизиране и анализиране на
методиката и проблемите при създаването на самите алгоритми, липсват конкретни
дизайнерски решения и казуси от практиката. В други свои публикации Дейвис прави кратко
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обобщение на историческото развитие на параметричния дизайн, без да прави връзка със
съвременната практика.
Тези характеристики на водещите публикации в сферата на алгоритмичното моделиране са
взети под внимание при определянето на задачите на настоящата дисертация и обуславят
практическата ѝ насоченост и представянето на алгоритмите чрез широко приета методология.
Поставените задачи в изследването са да се:
●
проследи и анализира развитието на алгоритмичното моделиране от най-ранните му
прояви до настоящето и да се извлекат определени принципни постановки, които да
се интерпретират чрез дигитални модели и алгоритми;
●
въведе класификация на алгоритмите за моделиране и да се систематизират техните
характеристики;
●
създадат принципни решения на задачи от архитектурния дизайн и да се
имплементират под формата на дигитални и визуални алгоритми;
●
постигнат иновативни дизайнерски решения и да се създаде основа за последващи
експериментални проучвания;
●
създадат дигитални инструменти, универсално приложими в различен контекст.
Основна цел на проучването е да се разкрие същността на алгоритмичния подход на
моделиране и да се разработят общодостъпни алгоритми за решаване на архитектурнодизайнерски проблеми. Обект на изследването са различни етапи и задачи от проектантския
процес, решени чрез алгоритмично моделиране, предмет на изследването.
1.1. Какво е алгоритмично моделиране?
Понятието „алгоритмично моделиране“ е неразривно свързано със съвременното явление в
архитектурата и дизайна – параметричен дизайн. Ипек Дино (Dino, 2012) защитава тезата, че
„параметричните системи са принципно базирани на алгоритмични принципи“ и поставя
„алгоритмичното мислене“ и алгоритмите в основата на параметричния дизайн. В този контекст
алгоритмичното моделиране е инструментът за постигане на параметричен дизайн. Самият
термин „параметричен дизайн“ е все още широко дефиниран в архитектурната теория и
въпреки че притежава определени съвременни визуални характеристики, има дълбока
предистория в математиката и физиката, като подход за решаване на определени
архитектурно конструктивни проблеми. Уасим Джаби (Jabi, 2013) дава следната дефиниция:
„Параметричен дизайн е процес, основан на алгоритмично мислене, което позволява
описването на параметри и правила, които заедно дефинират [...] връзката между целта и
отговора на дизайна“.
Патрик Шумахер (Schumacher, 2008) в своя манифест предлага въвеждането на нов стил в
архитектурата – Параметризъм, основан на новопоявилата се параметрична парадигма,
отговор на новите изисквания за артикулирана комплексност. Параметричният дизайн чрез
алгоритмично моделиране е процес, при който се постига вариантност на решенията без
усилие и по този начин повторяемостта се замества с разнообразие и динамика на формата.
Фокус на дисертацията са инструментите и стратегиите за прилагане на параметричен дизайн
– алгоритмичното моделиране. Понятието „алгоритмичен дизайн“ се въвежда като сечение на
горните две и за да се изясни, трябва да се разгледат отделно термините „алгоритъм“ и
„дизайн“.
Опростена дефиниция на дизайн може да бъде: процес, който води до създаване на продукт.
В архитектурата и интериора продуктът на дизайна има утилитарна и естетическа функция, а
също, Лоусън (Lawson,2006) определя архитектурния дизайн като „въпрос на намиране и
решаване на проблеми“. Потенциално съществуват много решения на даден проблем –
дизайнът е процесът, в който се намира най-доброто от тях.
От друга страна, алгоритъмът е набор от правила и инструкции, които водят до изпълнение на
зададена цел. Алгоритмите са силно приложими посредством изчислителната мощ на
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компютрите. Пресечната точка на алгоритмите и дизайна е формообразуването – и двете
могат да доведат до краен продукт – форма. Геометрията на всяка една архитектурна форма
може да бъде дефинирана посредством алгоритъм за нейното математическо построяване. За
целите на тази дисертация се използва понятието „алгоритмичен дизайн“ като дефиниране и
материализиране на форма посредством алгоритми. В съвременната практика
материализирането на формата минава през създаване на неин дигитален модел и извличане
и предаване на необходимата информация от него към инструменти за физическо ѝ създаване.
Процесът на създаване на дигиталния модел наричаме „моделиране“, а когато за него се
използват алгоритми посредством компютър, говорим за „алгоритмично моделиране“.
Резултатът от този процес е параметричен модел.
Патрик Янсен (Janssen, P., & Stouffs, R. 2015) дава следната дефиниция за него:
„Алгоритъм, който генерира модели, състоящи се от геометрия и атрибути (например описание
на материал). Алгоритъмът използва функции и променливи, включително зависещи и
независими променливи. Някои от независимите променливи могат да бъдат с по-висока
важност [...], те се наричат „параметри“ на модела“.
Това определение изяснява как различни параметрични системи могат да се състоят от
различни принципи. Параметричното моделиране създава решение на проблем чрез
обвързване на променливи величини. Чрез тяхната промяна може да се постигне диапазон от
решения и да се избере най-доброто от тях на база различни критерии.
Другата важна характеристика на алгоритмичното моделиране е възможността за комплексно
формообразуване чрез надграждане на развити алгоритми, резултатите от които са
практически непостижими чрез други художествени подходи и моделиращи операции.
За израждането на алгоритмите на параметричния модел се използва програмен код на
определен „език“ за програмиране. Овладяването на езиците за програмиране е част по-скоро
от компютърните науки и остава встрани от архитектурата и дизайна. Въпреки това част от
алгоритмичните дизайнери насочват усилия и в това направление, с цел използване на
различни възможности, които предоставят различните езици за скриптиране1. Съществува и
т.н. визуално скриптиране, при което вместо програмен език за кодиране се използват
визуални блок схеми с компоненти, всеки от който съдържа в себе си предварително написан
код. Този начин за изграждане на алгоритмите не изисква дълбоки познания за самите
програмни езици и предоставя визуално интуитивен начин за изграждане на алгоритмите. За
целите на дисертацията е използвано точно визуалното скриптиране на алгоритми, успоредно
с визуализирането на тримерните модели, резултат от тях.
1.2. Цели
Основната цел на дисертацията е да създаде стратегии за практическо приложение на
алгоритмичното моделиране в архитектурния дизайн. Нуждата от такива стратегии се
обуславя от все още ограничената му употреба в процеса на проектиране поради
недостатъчно задълбоченото разбиране на предоставяните от него възможности и
същевременно от развитието на производствените технологии, позволяващо изпълнението на
все по-комплексни форми. Употребата на алгоритми за моделирането на определен дизайн
може да се превърне в трудоемка и нерационално сложна задача, ако към нея се подхожда
без необходимата методичност и познания. Често това възпрепятства съвременните
дизайнери и проектанти да използват този инструмент, и ги лишава от потенциалните
предимства на параметричния подход. Синтезираните в дисертацията стратегии са резултат
от задълбочени проучвания и широко приложение в личната практика на автора. Тяхна цел е
да служат на бъдещите проектанти и дизайнери, за да могат те да се възползват от
възможностите, които предоставя алгоритмичното моделиране. Успоредно с това, получените
по време на проучването и практиката резултати могат да служат като стъпало за последващо
развитие и употреба, като се използват и надграждат създадените алгоритми.

Скриптиране – от англ. Script – код; писане на код, алгоритъм. Синоним с „кодиране“ и
„програмиране“, означават писане на програмен, компютърен код.
1

7

Някои от разглежданите авторски разработки имат за цел постигането на дизайнерска
иновативност и бъдеща реализация в контекста на развиващите се технологии за
прототипиране и фабрикиране. Развитите техники могат да бъдат използвани в различни
сфери на дизайна, като се запази принципният подход.
Методологията се основава на конкретно разглеждани примери, съдържащи в себе си
множество подзадачи, приложими с широк спектър от параметри. Стратегиите в дисертацията
са систематизирани в три направления, по които се стига до крайни алгоритми,
представляващи обобщени решения на казусите.
1.3. Методология
За създаване на основа за надграждане на теоретичните постановки, дефинирани дотук, в
дисертацията е направен исторически преглед на развитието и факторите, обуславящи
алгоритмичното моделиране. Целта е създаване на контекст и идентифициране на общи
принципи и функции при създаването на последващите алгоритми.
Използването на визуалното скриптиране цели да се създаде задълбочено разбиране на
логиката на формообразуване в отделните примери. На база на това се оформят различни
стратегии за приложение на алгоритмичното моделиране. Използвани са три подхода за
проучване; първият е разглеждане на казуси от практиката с ясно поставена цел и търсене на
различни решения, вторият е експериментално формообразуване чрез алгоритми, а третият
представлява параметризиране на задачи с последващо извеждане на решения. Завършените
параметрични дефиниции от всеки разглеждан казус представляват инструменти за прилагане
на стратегиите и сами по себе си са авторски дизайни. Различните подгрупи алгоритми също
представляват стратегии от по-малък мащаб.
1.3.1. Исторически преглед
Съвременните инструменти за приложение на алгоритмичното моделиране са резултат от
дълго развитие в теорията и технологиите зад него. Преломен момент е въвеждането на
изчислителната сила на компютрите в процеса, затова това се използва като условна граница
между „историческото“ и „съвременното“ развитие. Дисертацията проследява разработките и
опита на учени, математици, архитекти и инженери, които оставят ярък отпечатък в
технологиите и архитектурата и създават основни принципи, на които се градят стратегиите за
приложение на алгоритмичното моделиране. Подбрани са емблематични примери от
съвременната архитектура, реализирани чрез различни дигитални инструменти и алгоритми.
1.3.2. Какво е стратегия?
Стратегическото планиране е важна част от бизнеса и в него се намират генерални принципи,
приложими и в архитектурния дизайн. Хенри Минцберг (Mintzberg, 1978) казва, че не всички
преднамерени стратегии са осъзнати и не всички осъзнати решения са преднамерени,
съответно ги определя като съвкупност от преднамерени и неочаквани стратегии.
По-късно Джеймс Монкриеф (Moncrief 1999) дефинира същността на стратегиите с четири
точки:
●
Стратегията е итеративен процес на обучение, който се опитва да променя
парадигми и да създава визия за бъдещето.
●
Стратегията е динамичен процес, насочен и отговарящ на средата на приложение.
●
Стратегията е поведенчески процес, отговор на предизвикателство.
●
Стратегията е холистичен непрекъснат процес, който се описва чрез теория, модели,
рамки и етикети, за да бъде разбран и обяснен.
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Роланд Хъдсън (Hudson, 2010) описва своите стратегии за параметричен дизайн, като
опериращи на две нива. Първото (високо) ниво определя комбинацията от преднамерени
стратегии, съотнесени към етапа на дизайнерския процес. Второто ниво определя конкретните
подзадачи, които трябва да бъдат изпълнени.
В контекста на дисертацията стратегиите съдържат всички изброени дотук характеристики,
като се разделят йерархично на три части:
●
Обща стратегия: извлечена чрез генерализиране на различни казуси от практиката,
съдържаща в себе си логическата връзка между различни задачи, от различни етапи
за постигане на дизайна.
●
Макростратегии – за решаване на конкретните казуси, представляващи частни
случаи на общата стратегия.
●
Микростратегии – за решаване на отделните части от процеса на дизайн. Изграждат
макростратегиите и са имплементирани чрез алгоритмите за моделиране.
1.3.3. Използване на казуси от практиката
В дисертацията са използвани конкретни казуси както от личната проектантска практика на
автора, така и от преподавателската дейност като водещ на международни семинари –
работилници за параметричен и алгоритмичен дизайн. Изследвани са подходите за решаване
на конкретни задачи в различен контекст и с нагледно документирани резултати. Синтезирани
са различни микро- и макростратегии за отделните примери и тяхната приложимост е
практически доказана. Разработените с този подход стратегии обхващат всички части на
проектантския процес – от идейна до работна фаза, като създадените алгоритми са отнесени
към тях. Личното водещо участие на автора в тези разработки позволява детайлното
познаване на проблемите и решенията, свързани с реализацията им. Разглежданите казуси
генерират множество алгоритми, приложими в различни направления.
Крайните дефиниции, решения на задачите, могат да бъдат многократно използвани с
различни параметри, а принципите, заложени в тях, са градивни блокове за работата на
бъдещите алгоритмични дизайнери.
Утвърдено разбиране в архитектурната академична общност е, че трябва да се търси
взаимодействие между проучвания и практика. В публикация от 2004 година в International
Journal of Architecture Tомас Кван (Kvan, 2004) описва потенциалните предимства на
заздравяването на връзката между теория и практика в полето на дизайна, подпомаган от
компютри2.
Тази част от дисертацията обуславя практическата ѝ насоченост, като резултатите от
проучването на казусите са използвани да се развие „библиотека“ от алгоритми, които могат
да се използват многократно и да служат за усвояване на умения от студенти и проектанти.
1.3.4. Експериментално формообразуване
В публикация от конференция през 2007,озаглавена „Предвиждане на бъдещето от минал
опит“, посветена на основите на CAAD3 (Martens, Koutmanis, Brown, 2007), се набляга на
нуждата архитектите да навлизат в дигиталните технологии за проектиране и се подчертава
важността на проучванията в тази сфера.
Моделирането на геометрия с алгоритми предоставя възможности за формообразуване,
надминаващи с комплексността си всички познати досега подходи и софтуери. В дисертацията
е развита методология за експериментално формообразуване на мебели, резултатите от която
са онагледени и документирани. Целта на тази методология е да насочи архитектурния дизайн
към съвременните и бъдещите технологии за прототипиране, като се извлекат и
систематизират гъвкави алгоритми, даващи разнообразни решения. Краен продукт на този

Превод от англ. на CAD – computer aided design
CAAD – от. англ. Computer aided architectural design – компютърно подпомаган архитектурен
дизайн
2
3
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подход са както самият дизайн, така и завършените алгоритми, които могат да бъдат ползвани
от бъдещи дизайнери и студенти за постигане на други резултати със същата топология.
Експерименталното формообразуване е често срещано явление в алгоритмичния дизайн и
върви редом с разработването на нови библиотеки от алгоритми. Наблюдават се предимно
сложни абстрактни форми, като фокусът е върху техниката и инструментите за тяхното
постигане. Липсва утилитарна функция на разработките и това възпрепятства навлизането на
тези инструменти в академичната теория и практиката. Експерименталното формообразуване
в дисертацията цели да адресира тези недостатъци и да създаде основа за бъдещо развитие
и проучване.
1.3.5 Алгоритмично моделиране чрез параметризация
Третият подход в дисертацията за развиване на стратегии за приложение на алгоритмичното
моделиране е чрез параметризация. Само по себе си параметризирането е част от всеки един
алгоритъм за моделиране и представлява залагането на параметри в алгоритъм за
формообразуване. Различното при този подход от другите е, че докато при тях чрез
алгоритмите се търси решение или резултат, при параметризирането на модели фокусът е в
логиката и законите, по които се минава за достигане на резултата. Това определя
аналитичния характер на стратегии, в които е използван. Подлежащи на параметризация са
геометрични построения, математически модификации, физични закони и други.
Закономерностите в геометрията, извлечени от нейната параметризация, могат да се
използват като инструменти за анализ и ново формообразуване, и това стои в основата на
стратегиите, постигнати с този метод. В дисертацията са създадени конкретни примери и
резултати и са описани други възможни приложения в архитектурния дизайн.
1.4. Структура на дисертацията
Представената дисертация е разделена в пет глави. Настоящата точка приключва Глава 1,
където са въведени основната терминология, цели и методология.
Глава 2 представлява проучване и анализ на развитието на алгоритмичното моделиране до
настоящия момент, което е условно разделено на две – историческо и съвременно. Разгледани
са важни стъпки и концепции, използващи основополагащи принципи, и са проследени
навлизането и ефектът на дигиталните технологии. Показани са примери от архитектурата и
дизайна, където алгоритмичното моделиране е успешно приложено.
Глава 3 от дисертацията представлява практическо въведение в алгоритмичното моделиране.
Въведени са средата и методологията за изграждане на алгоритмите. Предложена е
класификация за тях по различни критерии и са дадени съответните примери.
В Глава 4 са разработени различни по обхват и предназначение стратегии за приложение на
алгоритмичното моделиране. Стратегиите са разделени в три подточки, които се определят от
създадената методология за практически, експериментални и аналитични разработки.
Показани са алгоритми, използвани в конкретни казуси от практиката, подробно описани и
развити в разнообразни направления. Разработени са множество авторски дизайни, резултат
от приложенията на различните стратегии. Обяснени са отделните стъпки от изграждането на
алгоритмите и са подробно визуализирани, с цел осигуряване на възможност за тяхното
възпроизвеждане.
Глава 5 съдържа заключения и препоръки от дисертацията. Обобщени са приносът и
приложенията на разработените стратегии. Дадени са насоки за бъдеща работа, като са
описани и съответните възможни направления.
Приложение 1 показва всички библиотеки със свободен достъп на алгоритми, които са
използвани за създаването на алгоритмите в дисертацията.
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Глава 2
Развитие на алгоритмичното и параметричното моделиране
2.1. Историческо развитие
За пръв път терминът „параметричен“ се появява в публикация от 1821 г. от физика Джон
Лесли, „Геометричен анализ и геометрия на криви линии“ (Leslie, 1821), където той доказва
полусходството на провисналите криви чрез „параметрични окръжности“. Друг случаи е
Самуел Ърншоу (Samuel Earnshaw, 1839, 102 ), който пише за „хиперболична параметрична
повърхнина“, деформирана от сили. В публикацията си за „Изчертаване схеми на кристали“
(Dana, 1837 ) Джеймс Дейна описва обобщени стъпки за изчертаване на различни кристали и
техните вариации чрез изразяване на различни параметри, променливи и отношения. В една
от стъпките, той описва отношението между трите параметъра дефиниращи равнина и
съответните деления на ръбовете на прилежащ куб (фиг. 2.1). Общото в трите примера е, че
се описват и построяват геометрии на база създадени параметрични уравнения. В тях по
математически начин се залагат правилата за конструиране на обектите. Оттук идва и
неразривната връзка между параметричното моделиране и математиката. Прилагането на
функции и уравнения за създаване на геометрия е присъщо за различни направления на
науката, а в контекста на архитектурата това се оказва ценен инструмент за създаване на

модели.
Фиг. 2.1. Примери от чертежите на Джеймс Дейна
Изображение Dana, 1837, 43
В ядрото на алгоритмичното и параметрично моделиране стои подход, базиран на
използването на точно дефинирани правила за формообразуване. Най-ранното приложение
на такъв подход се наблюдава в стереотомията4, процес на изрязване на солидни тела.
Първите построени примери са при зидарските структури – арки и сводове в античните
цивилизации, но едва през 1486 – 1490 Матеус Рорицер (майстор зидар) и Ханс Шмутермайер
(ковач) публикуват технически записки , които описват техники за построяване на определени
структури (Roly Hudson, 2007, 62 – 63). Описаните методи са били математически апарати за
постигане на фасада от план, приложими в различни случаи – универсални шаблони. На

от гръцки: στερεός (stereós) – солиден; τομή (tomē) – режа; изкуство за изрязване на солидни
тела в определена форма
4
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практика това са били аналогови алгоритми за формообразуване, които е можело да бъдат
използвани с различни параметри и да създават в известна степен различни резултати.
Тези най-ранни примери за приложение на алгоритмичното моделиране са неосъзнати в
същността си и не дават съществено отражение върху архитектурното проектиране по това
време, но са показателни за интуитивния му характер. Липсата на изчислителната мощ на
компютрите не е спирала проектантите и изследователите да откриват и създават принципи
на формообразуване. Трудното е било кодирането и изпълнението на тези алгоритми. Голяма
стъпка напред в това направление прави Антонио Гауди.
В своята работа, той прилага друг вид правила за формообразуването – физичните закони,
като се възползва от тяхното проявление под формата на макети. В края на 19. в. той започва
да използва аналогови параметрични модели на хиперболични параболоиди.
Интересен аспект в творчеството на Антонио Гауди са използваните от него сложни
повърхнини в интериорите и екстериорите на сградите. Част от тях имат по-скоро скулптурен
характер, типични за Art nuoveua, други се доближават повече до точните математически
геометрии (, постигнати с уравнения.
Гауди създава редица физически модели, в които залагал принципи на формообразуване под
формата на провиснали криви, а резултатите прилагал на място на обекта, извличайки
необходимата информация за построяването на формите директно от моделите си.
Конвенционалните архитектурни чертежи не са могли да пресъздадат с точност целта му. На
практика той създава и прилага аналогови алгоритми за формообразуване, затова работата
му може да се приеме за първия пример на прилагане на алгоритмичното моделиране в
архитектурния дизайн, макар и без помощта на изчислителния капацитет на компютрите.
Съвременните технологии дават възможност за пресъздаване на принципите на
формообразуване чрез сили и отварят цяло поле за прилагане на алгоритми за
формообразуване чрез физични симулации.
Използването на параметрични уравнения посредством модели може да се намери в
множество аспекти на архитектурата на Гауди, но те са най-видими в моделите, направени от
увиснали въжета (фиг. 2.2).

Фиг. 2.2. Модел на Църква Колония Гюел – Антонио Гауди
Изображение личен архив
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Същия принцип е използвал и при проектирането на църквата Колония Гюел (Colònia Güell),
създавайки обърнат макет от въжета, натоварени с тежести (фиг. 2.2). В основата на модела
стои „Законът на Хук“ за деформацията на напрегнати тела, който оформя геометрията на
въжетата по такъв начин, че те винаги да работят изцяло на опън (реципрочно на натиск при
обръщане на модела и силите). Промяна в координатите на някоя от точките на закотвяне води
до преконфигуриране на цялата геометрия. Така, чрез манипулиране на някои от началните
параметри, Гауди е имал възможност да генерира други вариации на дизайна, запазвайки
търсеното условие цялата структура да работи изцяло на натиск. Според Дейвис (Davis, 2003)
„Същите методи за аналогово изчисляване са доразвити по-късно и от Фрай Ото“, в неговите
разработки за минимални повърхнини, получени от сапунени мембрани върху вълна и
течности“ (фиг. 2.3).
Ото (Otto, 1996) нарича проектирането с тези модели „откриване на форма“ (form finding), което
по-късно става цяло поле в алгоритмичното и параметрично моделиране, базирано на
фокусиране върху проучване на закономерности, водещи до форма.
Неговите модели не са просто репрезентативни, а могат да се разглеждат като „аналогови
компютри“ (Peteinarelis, 2016). Добър пример е сградата Multihalle (фиг. 2.4) в Манхaйм,
Германия, за която Ото прави различни модели от серия увиснали въжета, закрепени за твърд
контур, образуващи решетъчна структура с двойна кривина. Използвайки различни контури на
основата, дължини на въжетата и тежести (параметри на модела), Ото създава каталог с
различни решения, заедно с документиране на процеса за тяхното намиране, и ги публикува в
IL 13 от 1978 г. Подобна вариативност при решаването на архитектурни казуси става основна
характеристика на параметричния и алгоритмичен дизайн.

Фиг. 2.3. Експериментален модел на мембрана на Фрай Ото
Изображение Frei Otto: Form and Structure by Annette Lawrence Drew and Philip Drew (1976)
Следващ тласък в развитието на параметризма и алгоритмичния дизайн дава италианският
архитект Луиджи Морети. Той проучва дълбоко и пише обширно за „параметрична
архитектура“ (Moretti, 1971, 207), която дефинира като изучаване на архитектурна система, с
цел „да се дефинира връзката между дименсиите, зависещи от множество параметри“. Морети
транслира различни функции на сградите в стойности, който използва като параметри за
уравнения за формообразуване. Най-показателни за работата му са различните разработки
на спортни съоръжения, които той излага през 1960 година на 12-ото Трианале в Милано.
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Фиг. 2.4. Модел на стадион на Луиджи Морети
Изображение Bucci and Mulazzani 2000, 114
За формообразуването на стадиона са използвани деветнадесет параметъра, отнесени към
различни характеристики, като ъгли на наблюдение и стойност на бетона за изпълнението.
Морети прави различни вариации на стадиона с различни стойности на параметрите. През
1958 година той основава „Национален институт за математически и оперативни проучвания
за урбанизъм“ (IRMOU), където работи върху теория на параметрична архитектура. Целта е да
се премахне субективният елемент в проектирането, като различните функции се сведат до
количествени параметри, свързани с математически формули. Проучвания с този подход са
направени за различни видове стадиони – футболен, плувен и тенис, както и върху
морфологията на кино залите. Ключово за формообразуващия подход на Морети е точното
определяне, в случая – извличане на началните параметри на алгоритъма – повърхнини с
еднакво количество визуална информация. Важно е да се отбележи, че проучванията му не
водят до желания от него резултат. Те показват трудността на това да се сведе комплексната
функция до прости параметри. На края на кариерата си той казва:
Разгледаното дотук историческо развитие на параметричния дизайн е важно, защото
показва принципи за изграждане на алгоритми и параметризация, които могат да бъдат
заложени в съвременните стратегии за приложение и доразвити чрез изчислителната сила на
компютрите. Компютърът не създава алгоритмичния дизайн, но предоставя инструмент за
неговото ефективно имплементиране в съвременната практика. Съвременното му развитие е
тясно свързано с развитието на цифровите технологии.
2.2. Съвременно развитие
По начина, по който Гауди и Фрай Ото използват физичните закони, за да решават бързо
заложените от тях параметрични уравнения, американският компютърен инженер Иван
Съдърланд решава да използва изчислителната сила на компютър, за да ускори решаването
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на други такива. Като част от докторската си дисертация (Sutherland, 1963) той разработва
компютърна програма с няколко революционни характеристики. Използвайки компютър TX-2,
той създава Sketchpad – първия CAD софтуер, дефиниран като „Машинна графична система
за комуникация“
За разлика от другите предефинирани програми дотогава Sketchpad е интерактивен и
позволява своевременна, моментална връзка между компютъра и оператора. Програмата
предоставя асоциативна логика за изчертаване – промяна в началните точки, дефиниращи
линия например, води до промяна и на самата линия. Заложени са също и така наречените
„атомни ограничения“, които на практика представляват прости алгоритми за модифициране
на геометрия (пример: създаване на вертикални и хоризонтални линии от такива с произволен
наклон ). Тези „атомни ограничения“ притежават всички основни свойства на параметрични
уравнения – набор от резултати, получени от функция на няколко независими параметъра
При промяна на началните параметри програмата сама пресмята крайния резултат, но също
така дизайнерът е имал възможност да модифицира и самите правила за взаимодействие на
параметрите, което също води до промяна в крайната геометрия. Sketchpad е първият
дигитален инструмент за съставяне на алгоритми за дефиниране на геометрия
Всъщност за първи път след Sketchpad параметрични свързаности в комерсиален софтуер са
интегрирани успешно през 1988 година в Pro/ENGINEER, разработка на компанията Parametric
Technology Corporation. За разлика от двумерното чертане в Sketchpad Pro/ENGINEER дава
възможност за 3-измерно моделиране на геометрия, като всяка промяна в двуизмерните
проекции се отразява автоматично на 3-измерния модел, както и на всички останали. Отделни
елементи на геометрията
могат да бъдат асоциативно свързани чрез параметрични уравнения. Целта на създателя на
компанията, математика Самюел Гасйбърг (Samuel Geisberg), е да се създаде система за
дизайн, която да улеснява инженерите да опитват различни модификации и решения и да
постигат лесно разнообразие при минимални разходи за промяна на дизайна (Geisberg,
Teresko 1993, 28). Той набляга на две много важни характеристики на алгоритмичното и
параметрично моделиране, които го правят ефективен инструмент за проектиране: първо – то
дава възможност за вариативност на решението; второ – параметричните модели позволяват
лесна промяна в дизайна в напреднала фаза от дизайнерския процес.
„Параметричен дизайн“ се използва за пръв път от Морис Руитер (David Gerber, 2007, 73), в
негова публикация, озаглавена така от 1988 година. Силен тласък на параметричния дизайн
се дава с развитието на компютрите и нарастването на техния изчислителен капацитет, което
дава възможност за създаване на различни софтуери за алгоритмично моделиране и
изграждане на дигитални параметрични модели на геометрия.
Много от параметричните функции на Pro/ENGINEER биват заложени в софтуера CATIA v4
през 1993 година. В началото използван в летателно-космическата индустрия програмата бива
приложена за пръв път в архитектурата от Gehry Partners за реализацията на „Рибата“ в
Барселона и музея „Гугенхайм“ (фиг. 2.5) в Билбао. Иновацията в този софтуер представлява
възможността за математическо дефиниране на криви и повърхнини, базирано на принципите
на калкулус5. Математически базираните алгоритми, заложени там, позволяват
рационализация на свободна геометрия посредством параметризация на криви и повърхнини.
Процесът на дизайн преминава през физически модели на повърхнините, направени от
огънати листове хартия, които се сканират в пространството, след което върху дигиталния
модел се наслагват точки, които от своя страна дефинират математически определени
повърхнини с на практика безкрайна точност. Това дава възможност за по-нататъшна
рационализация на геометрията и трансформирането ѝ в планарни сегменти и такива с
единична кривина, вместо трудните и скъпи за изпълнение двойно огънати панели.

От латински calculus: направление в математиката, което изучава непрекъсната промяна в
характера на кривите
5
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В своята докторска дисертация Денис Шелдън (Dennis R. Shelden, MIT 2002 ), който ръководи
„изчислителния“ отдел в Gehry Partners, проучва репрезентирането на различни дигитални
повърхнини и тяхното рационализиране с цел физическо изпълнение. Параметричните
подходи за моделиране, описани в разработката, стоят в основата на много от знаковите
сгради, проектирани от Gehry Partners, които представляват превратна точка в архитектурния
дизайн. Възможността за преизползване и надграждане на алгоритмите позволява тяхното
ефективно многократно приложение.
Алгоритмичното моделиране, използвано и развито в дисертацията на Денис Шелдън, се
различава съществено от това на Фрай Ото и Антонио Гауди не само в използването на
цифрови технологии. В неговия случай той е инструмент за подпомагане на художествения
подход на формообразуване на Франк Гери, без който дизайнът на сградите е практически не
осъществим.
Техниките на моделиране на повърхнини, изградени чрез CATIA, и успешната им реализация
в музея Гугенхайм, водят след себе други успешни проекти. Същият подход е използван при
дизайна на Disney Concert Hall в Лос Анджелис и DZ Bank в Берлин.
Използването и осъществяването на комплексни повърхнини става емблематично за
творчеството на Франк Гери, а алгоритмите и софтуерните разработки, създадени от
сътрудниците му, дават силен тласък напред в развитието на алгоритмичния дизайн в
архитектурата. Това става и основа в новосформираната дъщерна компания на Gehry Partners
– Gehry Technology (създадена през 2001 г.), която през 2004 г. създава параметричния
софтуер за моделиране Digital Project. Той взема функционалностите, заложени в CATIA v.5, и
добавя инструменти, предназначени конкретно за архитектурно проектиране и моделиране на
комплексни геометрии, свързани с него. През това време архитектурният дизайн масово се
дигитализира и чертането на ръка се заменя с персонални компютри и различни софтуери за
дигитално изчертаване, като все още са малко на брой архитектурните студия, създаващи
толкова комплексни геометрии, за да оправдаят употребата на Digital Project. Навлизат редица
CAD програми за чертане и тримерно моделиране, при които параметричните
функционалности, създадени още със SketchPad, не са включени.

Фиг. 2.5. Guggenheim museum Bilbao – Gеhry Partner (1993 – 1997)Изображение
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guggenheim_museum_Bilbao.jpg
Широките възможности и улеснената употреба на алгоритмичното моделиране спомагат то да
навлезе и да се утвърди сред водещите световни практики през първото и второто
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десетилетие на 21. в. Развиват се нови езици за създаване на алгоритмични модели и
специализирани софтуери. Появява се „общество“ от алгоритмични дизайнери, които обменят
и споделят опита в няколко академични центъра и интернет пространството.
Студия, като Zaha Hadid Architects, Aleliers Jean Nouvel, Herzog & De Meuron, успяват да
използват този тласък и реализират емблематични за съвременната архитектура сгради.
Комплексността на формата в тях е неосъществима без процеса на алгоритмичното
моделиране. Те се отличават с еднородната си топология и разнородността на изграждащите
ги елементи.
За проектирането на Националния стадион в Пекин (фиг. 2.6) проектантското студио Herzog &
De Meuron използва параметричния софтуер Digital Project, създаден от Gehry Technologies.
Създаден е параметричен модел на металната конструкция, за да ѝ се предаде желаната
форма. Самата система от стомана се състои от огънати профили, уникална геометрия,
изпълнението на които е направено чрез точното им специфициране посредством алгоритми.
Подобен е и примерът с хотел Morpheus на Zaha Hadid Architects (фиг. 2.7), където за
третирането на фасадата е използвана сложна пространствена геометрия, моделирана и
изпълнена с помощта на алгоритми.

Фиг. 2.7. Национален стадион Пекин, 2008, Herzog & De Meuron
Изображение https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beijing_national_stadium.jpg
За създаването на параметричните модели се използва Rhinoceros 3D с приложението за
визуално скриптиране Grasshopper 3D, което позволява нужната гъвкавост в работата (Viviana
Muscelotta, 2017). Алгоритмичното моделиране преминава през трите фази на проектирането,
като то самото се извършва от три различни проектантски бюра, разположени на три различни
континента. Параметричният модел позволява едновременното протичане на различните
процеси от дизайна и създадените алгоритми позволяват рационализирането на геометрията
и изготвянето на документацията, необходима за изпълнението. Създадени са също
алгоритми за анализ и структурна оптимизация на фасадата, като самият патерн е извлечен
чрез набор от правила и параметри. Пробивите в общата геометрия са субективен
художествен елемент в сградата, всичко останало е изградено чрез алгоритмични методи за
формообразуване.
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Фиг. 2.7. Хотел Morpheus, 2018, Zaha Hadid Arhcitects
Изображения https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macau-Morpheus-01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macau-Morpheus-02.jpg

Скулптурният подход преобладава в „Център Хайдар Алиев“ в Баку (фиг. 2.8).

Фиг. 2.8. Център Хайдар Алиев, 2012, Zaha Hadid Architects
Изображение https://www.flickr.com/photos/wilthnet/8999193744
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Сложната форма е постигната чрез свободно NURBS6 моделиране, като получената сложна
повърхнина е математически определена и става водещ параметър в последващия процес на
рационализация. Геометричната информация, заложена в модела, се извлича и използва за
алгоритмите за построяване на металната пространствена подконструкция и облицовъчните
панели (Jaime Sanchez-Alavarez, 2009). За целите е използван отново софтуерът Rhinoceros
3D и Grasshopper 3D.
Аналогичен е и подходът при проектирането на Metropol Parasol в Севиля, където сложна обща
форма е използвана да отговори на историческия контекст в площадна среда (Кrystyna
Januszkiewicz, Karol G. Kowalski, 2017). Създадена е комплексна геометрия, с двойна кривина,
която е конструирана чрез вертикалните ѝ сечения в ортогонална система. Използвани са
алгоритми, които контролират процеса от дизайн до изпълнение и позволяват адаптивност на
решението в сложната градска среда.
В интериорното проектиране и дизайн алгоритмичното моделиране все още не е така
установено както в архитектурата. Развитието на технологии за прототипиране, като
триизмерното принтиране и CNC-CAD рязането, позволява намаляване на мащаба на
изделията, без това да се отразява негативно на цената и точността на изработката, и това
дава възможност за прилагане на алгоритмичните методи и в интериорното пространство.
Отличен пример за интериорна реализация, използващата инструментите на алгоритмичното
моделиране и машинното рязане, е реновацията на Оne Main Office в Кеймбридж, от студио
dECOi Architects (фиг. 2.9). Постигната пластична форма е изведена чрез алгоритъм,
използващ местоположението на остъкляването и вентилацията за „огъването“ на
повърхнината (Raphael Crespin).

Фиг. 2.9. Oфис реновация Оne Main Office, dECOi Architects, 2009
Изображение Anton Grassl
Предоставено от Raphael Crespin, водещ дизайнер на проекта

NURBS – от англ. Non-uniform rational basis spline – математически модели на повърхнина
или крива в дигитална среда
6
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Използвани са също алгоритми за анализиране на геометрията и нейното оптимално членене
и изрязване на материала, както и за подреждането на отделните парчета по листове.
Крайният резултат от алгоритмичното моделиране на дизайн е машинен код, директно
изпращан към CNC машина с триосови операции, която изработва отделните елементи без
човешка намеса. Това дава на архитектите нов вид контрол над изпълнението на даден дизайн
и измества целия процес към нова ера на дигитално фабрикиране.
Глава 3
Основи на алгоритмичното моделиране
Алгоритмичното моделиране се осъществява в дигитална 3D среда, посредством език за
скриптиране и интерфейс за визуализиране на модела. За овладяването на тези инструменти
е необходима известна техническа подготовка, но по-важното е възприемането на
специфичния начин на мислене, който се въплъщава в алгоритмите. За изграждането на един
алгоритъм на първо място е необходимо осъзнаването на неговата логика и цел, след което
те да бъдат имплементирани чрез съответните структурни единици. Тази глава изяснява
основната терминология, свързана с алгоритмичното моделиране, и показва прости примери
за структуриране и криптиране на основни концепции за формообразуване
3.1. Методология и терминология за дефиниране на алгоритми
За да работи един алгоритъм (фиг. 3.1), той трябва да съдържа недвусмислено определени
правила (инструкции) и входящи данни (input), които да си взаимодействат посредством тях,
за да се стигне до изходящ резултат от алгоритъма (output).

Фиг. 3.1. Генерализиран алгоритъм
За моделирането на геометрия посредством алгоритми инструкциите се свеждат до
геометрични построения и математически операции. Входящите данни могат да бъдат
различни видове: числени стойности, геометрични примитиви (точка, крива, равнина,
повърхнина, координатна равнина, вектор, солидно тяло, полигонален меш7) или булев
оператор. Тези данни от своя страна също могат да бъдат резултат от алгоритми и това и
получените изходящи данни могат да служат като входящи за други алгоритми. По този начин
се създават комплексните формообразуващи алгоритми. Началните данни не са постоянна
величина, те могат да бъдат променяни във всеки един етап от дизайнерския процес, с цел
намиране на по-добър резултат. Промяната на всеки един параметър води до рекалкулация
на целия алгоритъм посредством процесора на компютър.
От англ. Mesh – съчетание от точки, ръбове и дефинираните от тях полигони, които
образуват триизмерни форми в компютърна графична среда
7
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Продуктите от алгоритмичното моделиране са два: дигитален триизмерен модел –
проектираното изделие – и параметричен модел. Всички заложени параметри заедно с
инструкциите, които ги свързват, и изходящият резултат, се наричат „дефиниция на дадено
изделие“. Изходящият модел от дефиницията представлява търсения от дизайнера резултат,
а параметричният модел съдържа в себе си всички възможни резултати, които могат да се
извлекат чрез промяна на параметрите и запазване на инструкциите, както и всички междинни
стъпки, през които се преминава, за да се достигне до финалния продукт. Практиката показва,
че тази многослойност на резултати носи значителни преимущества в проектантския процес.
Промяна на триизмерния модел става чрез създаване на концептуална асоциативност между
геометрията и математиката, манипулират се данните, а не самият триизмерен обект.
Алгоритъмът може да бъде представен като поток от данни, преминаващи през различни
компоненти. Менажирането да потоците от данни е фундаментална част от процеса на
алгоритмично моделиране. Данните са организирани и индексирани в списъци, които от своя
страна също са индексирани. В платформите за визуално скриптиране са разработени серия
от базови компоненти, които манипулират единствено списъците с данни и техните индекси,
без да променят самите тях. Процесът на манипулиране на потока от данни в алгоритъма чрез
базови компоненти в практиката се нарича „дата мениджмънт“8. Овладяването на този аспект
от алгоритмичното моделиране изисква теоретична подготовка и практическа работа от страна
на дизайнера. Може да се направи аналогия със синтактичните правила при писането и
говоренето, които човек научава отчасти интуитивно с времето. Съществува голямо
количество техническа литература и примери, които изясняват дата мениджмънта на
алгоритмите. За целите на дисертацията това няма да бъде подробно описвано.
3.2. Видове алгоритми според мащаба
За мащаб на алгоритъм се приема неговата комплексност. Алгоритмите могат да бъдат
разглеждани като структурни единици на формообразуването, най-малките от които
(неделими) са вече изградените базовите компоненти, чийто код не подлежи на
модифициране. Те могат да взаимодейства и да се групират в клъстери с по-сложна функция,
даваща определен резултат – микроалгоритми. Може отново да се направи аналогия с
граматиката – ако базовите компоненти са „буквите“ за писане, микроалгоритмите са „думите“,
съставени от тях. Аналогично това, което се определя като „комплексни алгоритми“ в
дисертацията, са „изреченията“, съставени от думи и букви. Микроалгоритмите имат по-общ
характер, те могат да бъдат използвани в различен контекст на формообразуване и
разнообразни комплексни алгоритми. От своя страна комплексните алгоритми имат конкретен
краен резултат. Няма ограничение за комплексността на един алгоритъм, той винаги може да
бъде надграден и да се добавят допълнителни функции и резултати. Границата между
микроалгоритмите и комплексните алгоритми е практическа и интуитивна. За ефективност при
изграждането на алгоритми е необходимо алгоритмичният дизайнер да е натрупал опит в
разпознаването и използването на определени шаблонни микроалгоритми и познаване на
функциите на базовите компоненти.
3.2.1. Базови алгоритми, библиотеки с компоненти
Платформите за визуално скриптиране съдържат в себе си набор предварително създадени
базови алгоритми с различни функции (компоненти). Създаването и споделянето на нови
„библиотеки“ с базови компоненти е продължаващ процес и предмет на изследователска и
експериментална дейност на специалисти от цял свят. Прието е тези библиотеки да са със
свободен достъп и се споделят чрез интернет платформи под формата на допълнения9 за
софтуера. Общодостъпните библиотеки с компоненти (plug-ins) съдържат в себе си
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разнообразни алгоритми (скриптирани на различни езици) и разработки в различни
направления. Към тях често се прилагат примерни дефиниции, имплементиращи ги, които
представляват микроалгоритми. Всичко това може да се използва от алгоритмичните
дизайнери за решаване на конкретни казуси и представлява постоянно разрастваща се
палитра от инструменти.
В Приложение 1 са описани всички библиотеки с компоненти, използвани за целите на
дисертацията.
Базовите алгоритми могат да имат различни функции: създаване на геометрични примитиви,
геометрични построения, модифициране на геометрични примитиви чрез матрици,
моделиране на потока от данни, генериране на стойности, модифициране на стойности,
извличане на данни и примитиви от геометрия, математически функции, визуализиране на
геометрия, анализ на данни и други. Подробно, систематизирано описание на всички
изградени библиотеки и техните компоненти за платформата Grasshopper има със свободен
достъп в интернет мрежата10. В методиката за визуално скриптиране съществуват още и
компоненти, несъдържащи алгоритми в тях – контейнери. Тяхната функция е само да пренасят
и съдържат различни типове информация. Както всеки един алгоритъм, така и базовите
компоненти изискват начални данни – input, и изкарват изходни данни – output, като типът
данни, необходим за процедирането на алгоритъма, може да бъде различен. Съществуват
множество различни подходи и базови алгоритми за създаване на геометрични примитиви и
данни, като подбирането на най-рационалния от тях за решаване на съответната задача е
важна част от работата на алгоритмичния дизайнер. Към днешна дата има създадени 5988
базови алгоритъма, част от 129 библиотеки с компоненти. За успешната употреба на тези
базови алгоритми е необходим практически опит с тях в контекст на конкретни казуси както и
добро познаване на теоретичните концепции, свързани с тримерното моделиране,
математиката и информатиката.
3.2.2. Микроалгоритми
Въведеното в дисертацията понятие „микроалгоритми“, се отнася за групи от базови
компоненти, създаващи определен междинен резултат в контекста на решаване на
определена дизайнерска задача. Характерно за тях е логическото повторение на тези групи в
различни казуси. Микроалгоритмите представляват основни логически съждения от
алгоритмичното моделиране, имплементирани чрез групиране на базови компоненти. Заедно
с библиотеките с компоненти са разработени и микроалгоритмите, използващи съответните
компоненти, т.н. примерни файлове11. В тях са описани и имплементирани целите и логиката
на действие на съответните алгоритми. Освен тези вече създадени алгоритми в практиката
всеки дизайнер сам формира своя „език“ на алгоритмично моделиране. Практическият опит
води до натрупване на повтарящи се концепции, които лесно могат да бъдат преизползвани и
надграждани в различни казуси. Мащабът на микроалгоритмите може силно да варира и
техният брой е на практика неограничен. За целите на дисертацията са показани предимно
различни микроалгоритми, части от комплексни дефиниции на разглежданите казуси. Те
могат да бъдат разглеждани и като „микростратегии“ за приложение на алгоритмичното
моделиране поради универсалността на тяхната употреба.
Микроалгоритмите могат да имат различно предназначение. За по-интуитивно дефиниране
на това понятие ще бъдат показани няколко прости примера, често използвани в практиката.
3.2.2.1. Генериране на геометрия
Всяка една геометрия в дигиталната среда може да бъде сведена до неограничен брой
точки, които я дефинират. Точките са най-малките пространствени градивни единици на
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триизмерната геометрия. Информацията, необходима за дефинирането на точки в 3D и
алгоритмичната среда, може да се извлича и интерпретира чрез различни компоненти.
За приложенията на алгоритмичното моделиране се дефинират множества от точки,
подредени в списъци с определена структура на данните. В тази точка се разглеждат често
приложимите стратегии за създаване на списъци от точки
3.2.2.2. Модифициране на геометрия
Освен чрез множество базови компоненти геометрията може да бъде модифицирана чрез
микроалгоритми, преминаващи през нейното деконструиране, модифициране на
изграждащите елементи и обратно конструиране на геометрията от тях.
Извличането и генерирането на точки в алгоритмичното моделиране служи за следващи
геометрични построения и преобразувания на геометрията.
Алгоритъмът започва с разделяне на началната отсечка (divide curve) на N на брой точки.
Следва измерване на дистанцията (distance) от всяка точка до деформиращата точка (входящ
параметър A). Получените стойности се транслират в нов домейн 12 (Remap Numbers), като се
използва нелинейна, графична трансформация (graph mapper) трансформация. Така
получените стойности се използват за амплитуда (Amplitude) на вектор (Unit X) на преместване
(Move) на точките от оценките и последващо тяхно интерполиране (Interpolate). Резултатът от
алгоритъма (фиг. 3.2) е параметричен модел на крива, която е определена от началната
отсечка, позицията на деформиращата точка, вида на графичния трансформатор и зададените
граници на деформацията.
Същата концепция може да се използва и за двуизмерна геометрия с повече от една и
различни видове деформираща геометрия. В този алгоритъм началният параметър от отсечка
е заменен с повърхнина (Surface) и е променен видът на графичния модификатор (Graph
Mapper). Получените с интерполиране на точките криви са използвани от компонент за
създаване на повърхнина от сечения (Loft). Резултатът (фиг. 3.3) е нова повърхнина,
модифицирана от точката входящ параметър

Фиг. 3.2 Резултат от алгоритъм за деформиране на крива чрез контролна точка

Отсек от числа
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Фиг. 3.3. Резултат от алгоритъм за модифициране на повърхнина чрез контролна точка
Подобни логики, имплементирани с базови компоненти, намират своето приложение в
различни по мащаб и същност дизайнерски задачи. Визуалното скриптиране позволява
микроалгоритмите да бъдат копирани и преизползвани лесно, като само се променят
входящите параметри в тях. В рамките на дисертацията са показани множество такива
микроалгоритми, които по същността си са и микростратегии за приложение на
алгоритмичното моделиране.
3.2.3. Комплексни алгоритми
Съвкупността от множество микро- и базови алгоритми, създаваща търсени резултати от
дизайнерския процес, се определя като комплексен алгоритъм или още дефиниция на
определен дизайн. Комплексните алгоритми могат да дават множество различни резултати,
необходими в дизайнерския процес – от концептуално визуализиране до работни чертежи за
изпълнение на дизайна. В тях се наблюдава определена йерархия във формообразуването и
съответно в построяването им, която може да се развива в две посоки – от точки към
повърхнини и обеми, и обратното. Базовите геометрии служат като входящи данни за
микроалгоритми и извличането на базови геометрии от комплексни такива служи за
надграждане на алгоритъма и неговото разклоняване в зависимост от търсените крайни
резултати. Извличането на базови геометрии от такива с по-висока йерархия се осъществява
чрез компоненти за деконструиране на геометрията на съставни елементи: точка на
координати; крива на сегменти и/или контролни точки; повърхнина на контролни криви; обеми
на повърхнини, контури и вертекси. Така получените данни се използват за входящи параметри
за различни микроалгоритми, които изграждат комплексните алгоритми. В практиката
характерно за комплексните алгоритми е, че те често се разклоняват и образуват сложни
мрежи от взаимодействия и параметри. Това води след себе си проблеми при визуалното
структуриране на скриптовете и четимостта на алгоритмите, затова е най-ефективно
подреждането на компонентите в групи от микроалгоритми и ясното разграничаване на
различните функции. Няма ограничение в комплексността и броя компоненти в комплексните
алгоритми, но е важно да се следи времето за тяхното калкулиране, тъй като при модели с
голям брой геометрии в тях промяната в параметрите може да отнема прекалено много време.
Колкото по в началото на алгоритъма се намира един параметър, толкова повече време
отнема калкулирането на промяна в него.
3.3. Видове алгоритми според предназначението

24

Успешното приложение на алгоритмичното моделиране изисква познаване на различните
функции, които предоставят различните алгоритми. Според предназначението си алгоритмите
за моделиране могат да бъдат:
●
алгоритми за създаване на геометрия – това са всички компоненти, микро- и
комплексни алгоритми, създаващи геометрични примитиви и свободни геометрии
чрез различни входни параметри;
●
алгоритми за модифициране на геометрия – включват матрици за преместване,
завъртане, скалиране, булеви операции, алгоритми за изглаждане;
●
алгоритми за генериране и модифициране на списъци с информация – алгоритмите,
които създават и контролират потока от данни;
●
алгоритми за анализиране на геометрия – компоненти и алгоритми, които извличат
информация за свойства на дадена геометрията или потока от данни;
●
алгоритми за създаване на физични симулации – съществуват различни базови и
микроалгоритми, симулиращи различни физични закони и взаимодействия. Примери
за това са пружинни симулации, колизии, прегъвания, привличане и отблъскване на
геометрии, симулации за магнетизъм, налягане, вятър, ослънчаване;
●
итеративни алгоритми – това са алгоритми, при които изходните данни се използват
многократно като входни в един и същ алгоритъм, създавайки цикличност. Такива
алгоритми имат широко приложение извън архитектурния дизайн и представляват
основа на разработките на изкуствен интелект. В контекста на архитектурния дизайн
итеративни алгоритми се използват за някои физични симулации, оптимизации и
генеративен дизайн13;
●
оптимизиращи алгоритми – алгоритми, които оптимизират определени свойства на
геометрията, представени в числен вид, чрез промяна на зададените параметри,
които я дефинират. Могат да бъдат изграждани чрез итеративни алгоритми и
физични симулации;
●
спомагателни алгоритми – всички алгоритми, които спомагат за визуализирането,
експортирането на геометрията и информацията от нея, както и за импортиране на
различни формати с данни в средата за визуално скриптиране.
Глава 4
Стратегии за прилагане на алгоритмичното моделиране
Разработените стратегии теоретизират работен процес на прилагане на алгоритмичното
моделиране при дизайна на отделни интериорни елементи и задачи от архитектурния дизайн.
Те са обобщение на експериментална и практическата работа с алгоритми за моделиране,
използвани многократно в работна и изследователска среда. На база на теоретична
постановка са представени конкретни реализирани примери от личната практика на автора,
показващи имплементацията на стратегиите в различни направления.
Развитите в дисертацията стратегии са в три в направления:
●
Обща стратегия – представлява генерализиран план – алгоритъм за решаване на
задачи от архитектурния дизайн чрез алгоритмично моделиране. Общата стратегия
е синтезиран резултат от практическа работа и реализации на интериорни и
дизайнерски решения, постигнати чрез разнообразни микро- и комплексни
алгоритми. Представени са два казуса от практиката, в които е онагледено
приложението на стратегията в различните аспекти от проектантския процес;

Колаборативен процес между човек и компютър, чрез който дизайнерът дефинира търсени
параметри на дизайна и компютърът генерира различни решения, оценява ги по критерии,
зададени от дизайнера, подобрява резултатите на база обратна връзка от дизайнера и
подрежда на база на това колко добре отговарят на първоначално зададените критерии.
Източник https://www.generativedesign.org/01-introduction/01-02_generative-design/01-0201_what-is-generative-design
13
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●

●

Стратегия за експериментално формообразуване – частен случай и разновидност на
общата стратегия, в която е представена разработка за експериментален дизайн на
мебели от интериора. Създаден е комплексен алгоритъм за формообразуване, в
които е имплементиран иновационен подход, предоставящ възможност за постигане
на широк спектър от дизайнерски решения, част от които са нагледно представени;
Стратегия за моделиране чрез параметризация – показва възможностите за
формообразуване чрез параметризиране на различни физични явления...
Представени са теоретични разработки на дизайн чрез проучване на различни
входни параметри в алгоритми за физични симулации и логическата основа, на които
те се изграждат.

Стратегиите са представени чрез визуално скриптиране и визуализиране на резултатите от
алгоритмите.
4.1. Обща стратегия за приложение на алгоритмично моделиране на елементи от
интериора.
Фигура 4.1 показва схема на Общата стратегия.
Диаграмата показва йерархичността в дефинирането на геометрията и възможните потоци на
данни. В същността си показаната обща стратегия е структурирана и функционира като
комплексен алгоритъм. Принципно подобна е и йерархичната свързаност на компонентите в
един алгоритъм за моделиране на геометрия. Обобщен алгоритъм е основният резултат от
алгоритмичното моделиране, описващ всички възможни комбинации от параметри на дизайна.
Самият алгоритъм възпроизвежда някои от следните резултати, в контекста на процеса
интериорен дизайн:

Крайна геометрия (дигитален 3D модел). Крайната геометрия може да се
разглежда като начало на алгоритмичното моделиране, тъй като всеки един
дизайнерски процес започва с поставяне на задача – търсене на пространствено
решение за определен елемент от интериора. Цел на алгоритъма е да даде едно или
повече възможни решения на поставената задача, тримерен модел на дизайна,
представляващ един или n на брой резултата от различни параметри. Може да бъде
запазен в различни дигитални формати и да бъде използван в различни софтуери, в
зависимост от нуждите на проекта.

Двумерни репрезентации на дизайн. Това включва различни видове перспективни
и аксонометрични проекции на дизайна, необходими за графичното оформление на
един проект. Условно могат да се разделят на перспективни визуализации
(необходими за представяне на дизайна в идейна фаза) и ортогонални проекции
(необходими за изготвяне на чертежи за техническа фаза и работна). И в двете
направления на представяне на дизайна могат да се прибавят други различни
алгоритми. Практиката показва, че свързването на крайната геометрия към
алгоритми за фотореалистични визуализации може качествено да допринесе за
развитието и реализирането на дизайна, макар и извън частта на алгоритмичното
моделиране. В Казус 1 от дисертацията е разработен и микроалгоритъм за
фотореалистично визуализиране на дизайна и възможни резултати от него;

Информация, необходима за директното фабрикиране или прототипиране на
дизайна. Тази информация се предава към фабрикиращото звено в процеса в
цифров вид под формата на различни дигитални формати за пренасяне на двумерна
и триизмерна геометрия. Самата изходна геометрия зависи до голяма степен от
подхода, избран за изпълнение на елемента.
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Фиг. 4.1. Схема на обща стратегия за алгоритмично моделиране
Според развитата Обща стратегия достигането до крайна геометрия минава през следните
стъпки:
●

Определяне и моделиране на общата форма на геометрията: зависи от редица
фактори: естетически, функционални, технологични и др. Тя може да се третира като
входящ параметър, бивайки триизмерен, двумерен или линеен характер. Практиката
показва, че двуизмерен и триизмерен характер на формата имат декоративни
тавани, стени и мебели в интериора, а с линеен характер са елементи, като
осветителните тела и преградните парапети. Преобладаващата топология на общата
форма определя различни подходи за следващото моделиране и материализиране
на формата. В Казус 1 ще бъдат разгледани два случая за общата форма, като бъде
запазен контурът на дизайна в план: двумерна (равнинна) и тримерна. Моделирането
на общата форма може да се постигне както чрез базови компоненти, така и чрез
микроалгоритми, като в основата ѝ стоят геометрични примитиви, използвани като
входящи данни;
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●

Тесалация на общата форма. Члененето на общата форма може да има
едновременно естетическа и функционална цел. Когато се надмине определен
мащаб, в архитектурния дизайн е на практика невъзможно физическото изпълнение
на монолитна топология. Естетически ефект чрез тесалацията може да се постигне
чрез използване на разнообразни патерни14, възможни чрез използване на базови и
микроалгоритми и различни математически концепции, интегрирани в тях. Възможно
е и членене на случаен или полуслучаен принцип. Съществуват базови компоненти
за всички възможни геометрични патерни, част от дизайнерския процес е подборът
и прецизирането на параметрите за всеки един от тях. Съществува изградена
библиотека с компоненти и микроалгоритми за изграждане на къстомизирани
патерни от различни типове15. В Казус 1 и Казус 2 се разгледани различни примерни
за тесалация на общата геометрия;

●

Мащабиране на тесалацията. Промяната в мащаба на тесалацията е свързана с
броя структурни и визуални елементи в дизайна. Промяна в мащаба след избирането
на самия тип членене е възможна поради параметричната връзка между
компонентите в алгоритмите. Експериментирането с мащаба на членене е силен
инструмент в търсенето на дизайнерски решения и има голямо влияние както върху
визуалните, така и при пространствено-структурните им характеристики;

●

Преобразувания. Тук се включват всички геометрични и математически
преобразувания и построения, необходими за постигане на финалната визия на
дизайна. Може да се прилагат алгоритми за генериране и модифициране на
геометрия и да се залагат второстепенни параметри на формообразуването.

Според необходимостта на дизайнерския процес алгоритмичното моделиране може да
премине през различните стъпки на Общата стратегия, без да се преминава през всяка от тях.
Зад всяка една от стъпките могат да стоят както базови алгоритми, така и микро- или цели
комплексни алгоритми със съответните логически разклонения и параметри.
4.1.1. Казус 1
Разглежданият в тази точка казус представлява задача от интериорната практика – дизайн на
декоративен таван в търговска зала на ресторант. За решаване на казуса е използван
конкретен случай на описаната обща стратегия за алгоритмично моделиране. Проследява се
пътят на алгоритъма, създаден на база общата стратегия за прилагане на алгоритмично
моделиране. Задачата е изведена от личната проектантска практика на автора и решения за
различни интериорни пространства са създадени и реализирани многократно чрез създадения
алгоритъм. Разработени са допълващи алгоритми за визуализиране и производство на
дизайна, които разширяват обхвата на разглеждания казус, с цел по-голяма приложимост на
създадената методология. Ще бъдат разгледани отделните компоненти на стратегията с
техните параметри и възможните алтернативни решения, извлечени от създадения
комплексен алгоритъм.
4.1.1.1. Обща форма
След като търсената крайна геометрия е определена (задание: декоративен таван в търговска
зала на ресторант), следва да се започне от общата форма на дизайна. Нейното определяне
може да зависи от редица фактори: естетически, функционални, технологични и др. Тя може
да се третира като входящ параметър, бивайки триизмерна, двумерна, линейна и точкова.
Практиката показва, че двуизмерен и триизмерен характер имат декоративни тавани, стени и
мебели в интериора, а линейни и точков осветителните тела. Преобладаващата топология на

От англ. Pattern – шарка, мотив, структура
Библиотека с компоненти Parakeet, създадена от Paragen Creative studio,
https://www.food4rhino.com/app/parakeet
14
15
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общата форма, определя различни подходи за следващото моделиране и материализиране
на формата. Ще бъдат разгледани два случая за общата форма, запазвайки контура на
дизайна в план: двумерна (равнинна) и тримерна.
В случая с равнинна форма на тавана общата стратегия приема следния вид (фиг. 4.2):
Определената начална обща форма представлява входяща геометрия на алгоритъма. Не е
задължително строго дефиниране и прецизиране на формата на този етап от дизайна, тъй като
алгоритмичното моделиране дава възможност за промяната на всеки един параметър. При
определянето на начални входящи параметри за всеки алгоритъм се допуска тяхната
следващата вариативност. Алгоритъмът представлява генерализиране на всички възможни
решения и дава възможност на алгоритмичния дизайнер да определи най-добрите сред тях.

Фиг. 4.2. Обобщена стратегия за решаване на Казус 1
4.1.1.2. Алгоритъм за теселация
За метод на членене е избрана „геометрия на Вороной“, която, за да бъде дефинирана, е
необходимо единствено списък с точки, принадлежащите на региона от пространството,
определен от общата геометрия. Това математическо членене на пространството е
наблюдавано изключително често в природата и е популярен мотив в съвременната
архитектура и дизайн. От алгоритмична гледна точка е базова геометрия за дефиниране, като
необходимите входни данни инпут може да бъдат случайно разпределени в затворен контур
точки. Всяка точка става „ядро“ на „клетка“ – полилиния с ръбове – симетрали между всеки две
точки от списъка. В алгоритъма могат да се генерират безброй начални вариации на
разположението на точките и това е базов алгоритъм, който лесно може да се надгражда.
Такова и хаотично тесалиране на геометрията е възможно дизайнерско решение, като
вземането на такива проектантски и дизайнерски решения извън алгоритмичното моделиране
трябва да бъде паралелна линия на мисълта на проектант-дизайнера. Разширяване на
базовата концепция за случайно членене е да се повлияе или деформира случайността в
геометрията чрез въвеждане на обективни (технологични) или субективни (художествени)
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параметри. Една от многото концепции, които могат да бъдат имплементирани в
алгоритмичния модел, е деформирането чрез геометрия на влияние (фиг. 4.5).

Фиг. 4.3. Резултат от алгоритъм за деформиране на теселацията чрез геометрия на влияние
4.1.1.3. Мащабиране
В разглеждания казус решението е за притегателен център на пространствената композиция
да се използва точка от пространството, която да бъде подчертана с централна композиция от
сепарета за сядане и декоративно дърво. Точката се интерпретира като център на
композицията чрез по-интензивно членене на пространството около нея. Създаденият дотук
алгоритъм имплементира това. Като допълнителни геометрии на влияние към списъка с точки,
дефиниращи геометрията на Вороной, могат да се добавят (или преместят в) точките на
разположение на колоните (фиг. 4.4 точките в зелено) в помещението, което би осигурило
пространственото им преминаване през геометрията на декоративния таван.
Следващ етап в алгоритъма е мащабиране на теселацията чрез промяна на предходните
параметри: броят начални точки (N) и параметрите за притегателна сила на деформиращата
геометрия. Практиката показва, че макар промяна в параметрите на дефиницията да е
възможна във всеки един етап от дизайнерския процес, оптимално е това да се прави
последователно и на отделни части. Резултатът от теселацията и мащабирането в
разглеждания алгоритъм са затворени полигонни криви, които служат за входящи данни в
последващите микроалгоритми за геометрични построения и преобразования. Те увеличават
изчислителната тежест на алгоритъм (поради нарастващото количество геометрия
изчисляване) и последваща промяна в мащабирането на теселацията може да затрудни или
забави проектантския процес. Времето за калкулиране на следващите алгоритми е
правопропорционално на броя начални точки и съответно полигони.
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Фиг. 4.4. Теселация на геометрията след модифициране на случайното разпределение на
точките
4.1.1.4. Геометрични преобразувания
Следващият етап в алгоритъма на изследвания казус са геометричните преобразования на
вече теселираната и мащабирана геометрия. Те следват дизайнерската концепция за
формообразуване и могат да бъдат от различно естество в зависимост от търсения ефект. В
разглеждания случаи получените полигони се използват за моделиране на перфорации на
геометрията с формите на създаденото членене. За целта се използват компоненти и
микроалгоритми за:
●
опростяване на полигоните – редуцират се сегменти от тях по определена дължина.
Това е необходимо, защото при случаен подход на членене могат се образуват
полигони, притежаващи сегменти с прекалено малка за изпълнение и модифициране
дължина;
●
скалиране на полигоните: с коефициент <1, получените по-малки полигони образуват
дупките на тавана. Може да се използва и списък с коефициенти, пропорционални на
големината на клетките. Алтернативен подход би могъл да бъде офсетиране16 на
полигоните, като при него трябва да се вземат под внимание посоките на ориентация
на полигоните;
●
заобляне между отделните ръбове на клетките (fillet) – в алгоритъм се използва
списък с радиуси на заоблянето, със стойност – пропорционална на общата дължина
на клетката. Заоблянето на отделните полигони може да стане по различни начини,
други алтернативен подход би бил предефинирането на кривите с по-малко
контролни точки и по-висока степен на кривина (fillet създава криви от 2-ра степен на
кривина);

От англ. Offset – отместване на всички сегменти от полигона, по направление,
перпендикулярно на съответните сегменти, запазвайки свързаността на полигона
16
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●

ротиране на клетките – всяка около собствен център, с лек ъгъл на завъртане
(случаен ъгъл в интервал –6 до 6 градуса) – прави се с цел визуален ефект – да няма
успоредни линии в члененето.

Резултатът от тези модифициращи алгоритми е показан на фиг. 4.7. Заложените в тях
параметри са второстепенни за дефиницията и се отнасят към формата, пропорцията,
ориентацията и вида на перфорациите.
Фиг. 4.7. Резултат от алгоритъма след геометрични преобразования
Творческото търсене на различна визия и логика зад дизайна и неговото усъвършенстване
заемат важна част от този етап на алгоритмичното моделиране. Правилното и оптимално
задаване на граници на контролните параметри на геометрията също трябва да се съблюдава
при построяването на алгоритмите. В разглеждания случай отношение към броя и съответно
големината на дупките могат да имат обекти от интериора, като големина на колони,
разположение и вид на осветителни тела, вентилационни решетки и други. Заложените
параметри в алгоритъма дотук са: брой, големина, ориентация и радиус на заобляне на
перфорациите.
Възможна е автоматизация на алгоритъма за генериране на изгледи, чертежи и схеми на
дизайна, необходими за представянето му като идейна фаза. Алгоритъмът може да бъде
калкулиран за серия от стойности на определен параметър в определен интервал, със
съответното визуализиране на резултата. Фиг. 4.5 показва автоматично генерирани варианти
на дизайна чрез промяна на броя първоначални точки. Възможно е и скриптиране на
автоматизирани микроалгоритми за директно запазване на 3D геометрия в различни дигитални
формати. Лесното и бързо предоставяне на вариативност на дизайна в идейна фаза е ключово
предимство на алгоритмичното моделиране.
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Фиг. 4.5. Автоматично генерирани варианти на дизайна чрез промяна на параметрите

След достигане на крайна геометрия и подбиране на параметрите, които определят търсения
от проектанта дизайн, следва да се премине към визуалното му презентиране и последваща
реализация. Друго важно предимство на алгоритмичния подход на проектиране представлява
възможността за промяна на дизайна и във всяка една фаза от реализирането му, без това да
се отразява съществено на времето, необходимо за неговото разработване.
4.1.1.5. Алгоритъм за визуализиране
Технически и практически алгоритмите за визуализиране и фабрикиране са независими един
от друг със съответни специфики на изграждане и функциониране. Стандартен подход в
практиката е създаване на визуализация (перспективна) на дизайна и след одобряване,
изготвяне на необходимата техническа документация за неговото производство.
Визуализирането на тримерните модели, резултат от алгоритмичното моделиране, може да се
осъществи също чрез визуално скриптиране и да се добави към комплексния алгоритъм на
дизайн. Съществуват различни начини за визуализиране на геометрия, целта на използването
на алгоритъм за това е да се осигури непрекрекъсната връзка между процеса на търсене на
възможни решения и тяхното професионално представяне. Затова следва да се разгледа
алгоритъм за визуализация на избрана геометрия като част от комплексния алгоритъм на
дизайна. За целите на дисертацията е използвана библиотеката с компоненти за
визуализиране, разработена от Chaos Group: V-ray 4.0 за Rhino 6, интегрирана в средата за
визуално скриптиране и дигиталната среда на софтуера.
Необходими входящи параметри за фотореалистично визуализиране на геометрия са :

геометрия – представена като Mesh, с необходимата точност на теселация.
Голяма част от базовите алгоритми работят и пренасят математически
дефинирана геометрия (NURBS геометрия), която съдържа в себе си на практика
безкрайна
точност.
Фотореалистичното
визуализиране
е
алгоритъм,
представляващ физична симулация, затова е необходимо визуализираната
геометрия да е физическа репрезентация на математическия модел зад нея. За
тази цел NURBS геометрия (ако има такава) се трансформира Mesh геометрия,
която я представя с определена точност (резолюция). Това се извършва чрез
теселиране на NURBS геометриите на „лица“ (faces) и определящите ги точки –
вертекси (vertices). Транспонирането на NURBS геометрия в Mesh (Mesh Breo)
геометрия, и обратно, се налага в голяма част от практическите казуси в
алгоритмичното моделиране и за това има различни базови компоненти,
използващи различен принцип;

33

●

материал на геометрията – фотореалистичен материал, част от предварително
създадени в библиотеката на софтуера за визуализиране (Vray material).
Представлява съвкупност от физични характеристики и свойства на материала,
които се симулира върху геометрията. За правилното дефиниране на материала е
необходимо да се определи и неговият мащаб спрямо геометрията – физически
размер на използваната текстура (Box Mapping), за целта се дефинира
паралелепипед с трите му дименсии, които представляват физическата големина на
текстурата в трите пространствени измерения (Center Box);

●

осветление на сцената – компоненти, репрезентиращи различни светлинни
източници и техните параметри, използвани при фотореалистичното симулиране.
Спецификите на тази част от алгоритъма са предмет на други сфери на изследване
в съвременната наука и практика. В разглеждания алгоритъм е използвано общо
осветление (HDRI карта) и точково осветление в отделните възли между дупките на
тавана, част от дизайнерското решение за ресторанта. За целта от геометрията на
дизайна са извлечени точките на пресичане на отделните полигони от геометрията
на „Вороной“ и тяхната позиция е оптимизирана чрез компонент за премахване на
близкостоящите (Cull Duplicates), след което е използвана за дефиниране на
местоположение на точковото осветление (V-ray Light Sphere), като негови параметри
са интензитет и цвят. При реализацията на дизайна на тези точки от тавана се
предвиждат малки осветителни тела, насочени към плътните части на тавана;

●

дефиниране на физическа камера за заснемане на геометрията – определя се
чрез параметри за разположение в пространството на апарата (Position) и целта
(Target), също и физическите параметри на камера (зрителен ъгъл, ISO,
светлочувствителност и фокусно разстояние).

Така изградената параметризирана сцена за визуализиране на геометрията създава
визуализация на тавана (фиг. 4.6), симулираща част от реално изображение. Алгоритъмът
може да бъде автоматизиран за изкарване на поредица от изображения на промяна на
геометрията и позиция на камерата, по този начин и цели анимации. Самата сцена, създадена
като геометрия, материал и осветление може да бъде запазена в собствен формат и
използвана като инпут данни в други сцени и алгоритми за фотореалистично визуализиране.
Чрез промяна на вида камера, която се използва в алгоритъма, могат да се генерират различни
проекции на геометрията. Особено полезна за идейната на фаза на интериорните проекти e
стереографската проекция на триизмерното пространство, при която се заснема 360-градусово
поле от сфера върху равнина (фиг. 4.7).
Този вид изображения могат да се разглеждат в дигитална, интерактивна 3D- среда или
виртуална реалност, което предоставя по-интуитивно презентиране на дизайна.
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Фиг. 4.6. Резултат от алгоритъм за фотореалистично визуализиране

Фиг. 4.7. Стереографска проекция на интериорно пространство
Проект на ресторант Happy, гр. Лондон
4.1.1.6. Алгоритъм за изготвяне на производствени чертежи и монтаж
Следваща стъпка от стратегията е изграждане на алгоритъм за извличане на необходимата
информация за изработване на дизайна. Изходните данни на този алгоритъм може да са
строго индивидуални, в зависимост от избраните методи за фабрикиране. Най-често се
използват алгоритми за автоматизиране на спецификацията на голям брой различни елементи
за монтаж, разгъване на триизмерни повърхнини в равнинни, експортиране на затворени
мешове, пригодени за 3D принтиране, и други.
В разглеждания казус от практиката за изработката и монтажа на декоративния таван се
изисква разкрой на съставните му елементи (изработени чрез CNC рязане с двуосови
операции) и предвиждане на точки и оси на окачване в помещението. Техническите изисквания
и характеристики на монтаж определят до голяма степен логиката зад алгоритъма. За

35

оптимални резултати от него е необходима информация и взаимодействие със звената от
проектантския процес, които отговарят за изработването и монтажа на изделието. В
разглеждания случай е необходимо да се определи големината на мебелните плоскости, от
които се изрязват формите, и максималното допустимо разстояние между точките на окачване
на тавана. Това ще бъдат основните контролни параметри на алгоритъма, прилагани върху
избраната крайна геометрия на дизайна. Поради техническите характеристики на материала
за изпълнение (MDF с фурнир) и след консултация с мебелен конструктор се приема, че
декоративният трябва да бъде окачван през максимално разстояние от 100 см. За улесняване
на монтажа и особености на носещите конструкции след това се изисква окачването по
конструктивни оси в едно направление (перпендикулярно на ос Y), които също трябва да са
разположени на разстояние 100 см една от друга. Параметър е също и позицията на началната
точка на условно първата конструктивна ос. Фиг. 4.8 показва имплементацията на тази логика
чрез алгоритъм и неговия резултат.
Алгоритъмът намира всички сечения (Contour) на повърхнината (Surface) на финалната
геометрия с конструктивните носещи оси. Получените отсечки се разделят на такива по-дълги
и по-къси от 100 см (Dispatch + Larger Than + Length). Върху отсечките с дължина по-малко от
100 см се поставя по една точка в средата (Point on curve в параметър t=0.5). Върху всяка
останалите отсечки с дължина по-голяма от зададената се нанасят серия (Series) от точки през
100 см (Evaluate Length), започващи на 15 см от началото. Събирането на двата списъка
(Merge) с получени точки дава всички необходими за окачване на геометрията. В алгоритъма
се залага логиката на получаване на точките за окачване и той генерира търсените точки чрез
въвеждане на желаните параметри. Логически решението е универсално за всички възможни
вариации на дизайна. Геометрично, решенията са различни. Такъв принцип на моделиране и
приложим в много други сфери на дизайн и проектиране. За алгоритмичния дизайнер е важно
първо да може логически да дефинира търсената геометрия, след което да потърси
имплементацията на тази логика в алгоритъм за формообразуване.

Фиг. 4.8. Резултат от микроалгоритъм за дефиниране на точки за окачване
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Фиг. 4.9. Резултат от алгоритъма за окачване при Вариант 1 на дизайна
Последната част и втора стъпка от процеса на реализиране на дизайна е разкроят на
плоскостите, от които ще се реже и сглобява таванът. Параметър в този алгоритъм са
размерите (240/100 см) на избраните плоскости за рязане (MDF с фурнир 18 mm), За прецизно
наслагвана шарката на фурнира се изисква подредба на плоскостите с постоянна ориентация.
Общата геометрия се „разрязва“ по две направления през съответно разстояние.
Построени са пресечните линии на геометрията с вертикални равнини по посока Х на
координатната система (Contour), през разстояние, определено с параметър (D = 240).
Получените отсечки са използвани за булева операция за разделяне на повърхнина (Surface
Split), получените сегменти са сортирани в списък според координатите на геометричните им
центрове (Area + Sort points + List item) и отново са пресечени и разделени от равнини по
направление Y, през разстояние D = 100 (Contour + Trim Tree + Split Surface).
Получените сегменти следва да бъдат надписани и индексирани, така че да могат да бъдат
сглобени в съответна подредба. Индексирането на елементите се извършва по ред и колона.
Алгоритъмът сортира сегментите спрямо координатите на техните центрове (Area + Sort Points
+ List Item). Информацията от индексите в списъците с геометрия (Tree Statistics) се използва
за генериране и надписване на текст върху сегментите ( Series + Repeat Data + Merge + Text
Join + Trim Tree + Text Tag). Получената номерация на елементите може да бъде машинно
гравирана при тяхното изрязване.

37

Фиг. 4.10 Резултат от алгоритъм за разкрой на плоскости

Фиг. 4.11. Реализация на дизайна на ресторант Happy, Младост, гр. София
Проф. д-р арх. К. Тихолов; доц. д-р арх. Е. Рафаилов, арх. Р. Шишков
Изображение, предоставено от „Happy“ AД

38

Фиг. 4.12. Проектно решение на ресторант Happy, Лондон
арх. Радул Шишков
Изображение личен архив
4.1.1.7. Резултати и разклонения на алгоритъма
Вариации в параметрите и прилагане на други компоненти и логики в различните стъпки от
общата стратегия могат да доведат до съществено различни резултати от дизайна. Колкото
по-рано в алгоритъма логиката се отклонява, толкова по-голяма е топологичната разлика в
геометрията. След като вече са разгледани различни резултати от мащабирането на дизайна,
ще бъдат показани някои примери с различна теселация и различна начална геометрия.
Логиката на комплексния алгоритъм е изградена на база случайно членене и контур, затова
всякакви вариации на патерни и обща форма са възможни без допълнителни модификации в
него. Това дава творческа свобода при моделирането и дизайна на търсеното решение. Фиг.
4.13 показва различни резултати, постигнати с алгоритъма, чрез промяна на теселация и
прилагане на патерни. Алгоритмите за визуализиране и производство могат директно да се
приложат върху така получените геометрии.
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Фиг. 4.13. Резултати от алгоритъма при промяна на метода на теселиране
При използване на топологично различна начална геометрия – повърхнина и обем, е
необходим различен подход за производството, затова и на вида членене на геометрията.
Двумерните патерни на членене директно могат да бъдат приложени и върху повърхнина, но
физическото изпълнение на повърхнини е понастоящем технологично по-сложен и скъп процес
в сравнение с двуизмерното CNC рязане.
Следва да бъде разгледан пример за триизмерна начална геометрия на търсения дизайн и
неговото изпълнение от двумерни плоскостни елементи.
За построяването на началната геометрия ще бъде използван същият контур в план
(функционално определен), а за моделирането на повърхнината ще бъдат използвани
контролни точки на влияние – външни параметри (фиг. 4.14). Двуизмерната равнина е
разделена на точки по X и Y, всяка от които е преместена по вектор Z в зависимост от близостта
им до контролните точки. Числовите стойности на дистанциите са преобразувани чрез
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комплексна синусоидална графика (функцията остава деформиращ параметър). След
преместването, повърхнината е построена от списъка с точки, подредени в същия ред (фиг.
4.15).

Фиг. 4.14. Моделиране на начална геометрия повърхнина чрез точки на влияние
Следва изрязване (Surface Split) на повърхнината по проекция на контура (Project) и пресичане
на новополучената повърхнина (Contour) със серия от вертикални равнини, перпендикулярни
на параметър вектор (X), през разстояние D, което определя серия от сечения на
повърхнината.

Фиг. 4.15 Резултат от алгоритъм за моделиране на начална повърхнина чрез точки на
влияние
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Фиг. 4.16. Резултат от алгоритъм за моделиране на начална повърхнина чрез точки на
влияние – план

Фиг. 4.17. Резултат от алгоритъм за моделиране на начална повърхнина чрез точки на
влияние – перспективен изглед
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Фиг. 4.18 Резултат от промяна във вида на графичния модификатор – перспективен изглед
Toзи метод за формообразуване в интериорното пространство е най-добре приложим, когато
плоскостите се развиват перпендикулярно на основните оси на наблюдение и движение.
Изпълнението на този тип дизайн минава през генериране и индексиране на векторни контури
на всеки един от плоскостните елементи, тяхното разгъване в XY равнината, необходимо за
машинно CNC рязане.
Параметри за модифицирането на крайната геометрия в този алгоритъм могат да бъдат:
●
разположение, вид и брой на геометриите на влияние;
●
минимално и максимално разстояние на влиянието;
●
вид на графичния модификатор (Graph mapper);
●
минимална и максимална стойност на вертикалната деформация;
●
посока и разстояние между сеченията на повърхнината.
Параметрите за мащабиране и модифициране на геометрията дават възможност за прилагане
на дизайна с различна големина и приложение. С подобна топология и различен мащаб
геометриите, разглеждани в този казус, могат да се използват и за декоративни стени,
паравани, решетки и др. (фиг. 4.19).

Фиг. 4.19. Реализация на декоративна стена, ресторант „Капитан Кук“, гр. София
проф. д-р арх. К. Тихолов, доц. д-р арх. Е. Рафаилов, арх. Р. Шишков
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4.1.2. Казус 2
Друго приложение на Общата стратегия е описано в Казус 2 в дисертацията и представлява
проект, част от международен семинар – работилница за алгоритмично и параметрично
моделиране и фабрикиране – Intelligent Tectonics V 1.0, проведен между 9 и 16 юли 2016 г.,
организиран от асоциация DesignMorphine. Целта на работилницата беше изготвяне на
проекти за павилион на изложение за компания, производител на окачени фасади и облицовки.
На участниците бяха преподадени различни подходи за параметрично и алгоритмично
моделиране в контекста на дигиталното фабрикиране и технически изисквания от страна на
компанията възложител. В рамките на седем дена бяха образувани екипи с ръководители,
които изготвиха идейни проекти, оценявани на конкурсен принцип от организаторите. Като част
от преподавателския екип17 на семинара имах възможността да ръководя екипа, който спечели
конкурса18, и да доразвия алгоритъма за последващото дигитално прототипиране на дизайна.
Концепцията на дизайна беше изградена около алгоритмичния подход на проектиране,
давайки възможност както за уникални решения във формообразуването, така и лесно
последващо надграждане на дизайна в работната му фаза. Цел бе постигането на атрактивна
геометрия – павилион, изградена от топологично подобни елементи, изрязани и огънати от
композитни панели. Търсената сложна обща форма – триизмерна повърхнина с двойна
кривина, предполага различна геометрия на съставящите я елементи. За постигане на
структурна устойчивост на общата геометрия е необходимо всеки изграждащ елемент да
контактува със съседните два от долния и горния съседен ред .По този начин агрегацията от
елементи пространствено е определена, еднозначно чрез срезовете на всеки елемент,
определящи позиционирането на съседните му. Построяването на агрегацията се извършва
от долу нагоре, като се започне от първия ред. Заоблянето на скритите върхове на елементите
се прави, за да се избегне пресичането на два съседни елемента от един ред. Така изградената
концепция за взаимодействие на елементите следва да бъде приложена върху общата форма
– триизмерна повърхнина, която се третира като двуизмерен обект с U и V направления на
образователните. За целта е необходимо да се генерализира логиката на построение на
изграждащите елементи под формата на алгоритъм за тяхното моделиране и дефиниране на
общата форма, като функция от четири образователни контура (криви), образуващи
повърхнина. Фиг. 4.20 показва схема на стратегията, която ще бъде използвана при
проектирането. Последната част от комплексния алгоритъм за дизайна е извличането на
информация и чертежи за дигиталното прототипиране на отделните елементи. Разработената
дефиниция може да бъде приложена в различна форма и размери на пространството, както и
с различен брой и размери на изграждащите елементи. Агрегацията може да представлява
павилионна структура или декоративна стена в интериорното пространство
Алгоритмичното моделиране на казуса минава през следните стъпки:
●
моделиране на общата форма – триизмерна повърхнина, която придава общия
характер на дизайна, трябва да се съобрази със съответното пространство, където
ще бъде разположена;
●
разделяне на общата форма по начин, съответстващ на структурните
характеристики на концепцията;
●
мащабиране на деленето – определяне на броя изграждащи елементи в общата
форма;
●
моделиране на изграждащите елементи – параметрично формообразуване на
структурите елементи, изграждащи общата форма;
●
геометрични преобразувания – прецизиране на изграждащите елементи в
контекста на дизайна;
●
подготовка за фабрикиране на дизайна – разгъване на надписване на елементите,

арх. Боян Михайлов, арх. Георги Казлъчев, Integrative Technologies and Architectural Design
Research, Stuttgart University
18
Adrián Auth, Ertunç Hünkar, Sebastian Comanescu
17
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подготовка за двуосно CNC рязане, дефиниране на срезни линии. Моделиране и
дефиниране на елементи от носещата конструкция.

Фиг. 4.20. Концепция за принцип на изграждане на дизайна

Фиг. 4.21. Стратегия за алгоритмично моделиране на Казус 2
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4.1.2.1. Алгоритъм за моделиране и делене на общата геометрия
Възможността за използване на различна обща геометрия за една и съща концепция на
формообразуването създава преимущество на алгоритмичното моделиране и следва да бъде
използвана в процеса на проектиране от алгоритмичните дизайнери. Възможно е използването
на различни базови алгоритми и подходи за постигането на тази начална геометрия. Самият
процес на моделиране може да бъде изнесен като отделен и само крайният резултат от него
да бъде използван на всеки един етап от проектирането като начален параметър в алгоритъма.
Подобен подход е със значима практическа стойност, като улеснява работата в екип между
различните звена от дизайнерския процес. Познаването и доброто йерархично структуриране
на алгоритъма допринасят за неговата ефективност.
В разглеждания казус финалната обща форма бе достигната след внимателно анализиране
на пространствените и функционални изисквания в заданието. Този процес продължи
успоредно с алгоритмичното проектиране на дизайна. Повърхнината е дефинирана чрез базов
алгоритъм, който използва четири, свързани контура (фиг. 4.28 в червено).Следваща
логическа стъпка в дефиницията е члененето на общата форма. Приетата концепция
предполага разминаване на структурните елементи по вертикала, за да се осигури
пресичането на всеки елемент със съседните му два от горния и долния ред. Това определя
„шахматно“ разположение на елементите върху повърхнината (фиг. 4.28).

Фиг. 4.22. Конструиране и делене на общата геометрия
Шахматното разположение на точките се постига чрез добавяне на средно геометрична точка
на всяка една група от четири съседни точки (фиг. 4.22). За целта е необходимо модифициране
на структурата на списъците с данни (геометрия) чрез базови компоненти . Този тип
алгоритмични операции не променя самата геометрия, а само индексите на елементите,
протичащи от един компонент в друг. Първоначалният списък с точки е мултиплициран на
четири списъка, съдържащи същите точки, но със съответно променените индекси (Relative
Item + Shift List). Получените списъци се събират, като се групират точките с едни и същи
индекси (Merge). Това осигурява разпределението на точките по списъци, така че всеки един
от тях да съдържа четири съседни точки. Следва компонент за средно геометрична точка
(Average) и резултатът от микроалгоритъма са два списъка с точки – тези от началното делене
на повърхнината (Divide Surface) и новополучените шахматно разположени точки
В така получените и групирани точки, лежащи на повърхнината, следва да се построят работни
равнини с център всяка от точките и тангиращи към повърхнината в съответната точка.
Алгоритъмът намира координатите на всяка точка, отнесени към повърхнината (Surface Closest
point), и ги използва за евалюирането и в съответните (Evaluate Surface).
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Построените основни равнини определят геометрията и ориентацията на изграждащите
елементи в пространството и служат като входящи параметри за алгоритъма за построяване
на изграждащите елементи.
4.1.2.2. Алгоритъм за моделиране на изграждащи елементи
Моделирането на изграждащите елементи става чрез базови алгоритми за геометрични
построения и модификации. За да се дефинира геометрията на елементите, е необходимо
процесът да се концептуализира и след това да се приложи под формата на алгоритъм,
използващ индексираните входящи данни. Третирането на дизайна и неговото физическо
изграждане е редово, затова следва и геометрията в списъците на алгоритъма да е
индексирана така. Входящите основни равнини, групирани по редове, определят елементите.
Процесът на построяване е аналогичен за три или повече на брой елемента.
За да се осигури контакт между всички елементи, изграждащи повърхнината, тяхното
построяване започва от пресечните ръбове на всеки елемент със съседните му два по ред.
Всяка входяща равнина определя нови две, завъртени спрямо нея на съответно ъгли α и -α,
около оста Y (Rotate 3d). Това завъртане представлява огъването на елементите при
изработката. От технологични съображения и рационалност при изпълнението се приема, че
елементите се прегъват с постоянен, прав ъгъл от 90 градуса, съответно ъгъл α на завъртане
на основните равнини е 45 градуса. Тези равнини се завъртат също спрямо съответната им ос
Х (Rotate 3d), което определя наклона на изграждащите елементи спрямо общата повърхнина.
Тази стойност става второстепенен параметър и подлежи на анализ при търсенето на финална
визия на дизайна. Построяването на пресечните криви става чрез базов компонент за
пресичане на равнини (Plane/Plane intersection).
Следва намиране на най-близките точки (А и B) от центъра на равнината (O) до прилежащите
пресечни ръбове и тяхното преместване по същото направление, с цел осигуряване на
постоянно застъпване на изграждащите елементи (А’ и В’).
Това стават крайни дефиниращи точки за всеки изграждащ елемент. Остава да се построи
ръбът на прегъване на всеки елемент (фиг. 4.23), дефиниран като отсечка (CD), с център
началото на определящата равнина, направление ос Y, и дължина, зависеща от разстоянието
до съответните елементи от горен и долен ред.
За определяне на дължината на ръба (CD) се използва най-малкото сред разстояния от
центъра на елемента (O) до съседните му, като се умножава с коефициент параметър k.
Намирането на съседни елементи на всеки отделен такъв става чрез триангулация на
Делауней19 (Delaunay Edges), като за целта точките центрове на отделните елементи се
представят чрез двумерни координати от повърхнината, на която принадлежат (uvP). Този
базов алгоритъм дава като резултат свързаността на всяка точка със съседните ѝ под формата
на техните индекси в списъка с всички точки. Разстоянието до най-близката точка става входящ
параметър за определянето на дължината на търсената отсечка. Този резултат може да се
постигне и чрез базов компонент за намиране на разстоянията до всички точки от списъка, с
последващо намиране на най-малкото от тях (Distance + Sort list + List Item). Въпреки това този
подход би бил изчислително тежък и би отнемал значително повече време в процедирането
на алгоритъма поради експоденциалното увеличаване на броя калкулации. Групирането на
елементите в списъци от съседни стои в основата на следващата част на стратегията на
дизайна (алгоритъма за прототипиране).

Триангулация, при която всички зададени точки се свързват помежду си, така че описаната
окръжност на всеки един получен триъгълник да не съдържа вътре в себе си някоя от точките
(Okabe, A.; Boots, B.; and Sugihara, K. Spatial Tessellations: Concepts and Applications of Voronoi
Diagrams. New York: Wiley, 1992.)
19
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Фиг. 4.23. Логика на построяване на изграждащите елементи
Елементите се дефинират от крайните им точките А’,B’,C,D и центровете им, принадлежащи
на общата повърхнина. Логиката, заложена в алгоритъма за построяването им, осигурява
тяхното пресичане един с друг и оттам структурната определеност на цялата композиция.
Пресичането на съседни елементи от един и същ ред
усложнява
прекомерно
тяхното
сглобяване и от практически съображения в дефиницията е предвидено заоблянето на
съответните върхове (Fillet), за да се избегне контактът между тях.
Така, разработен дотук, алгоритъмът представлява идейната фаза на дизайна (фиг. 4.24).
Построена е общата геометрия с изграждащите я елементи по начин, който осигурява тяхното
конструктивно взаимодействие, и размери, зависещи от кривината на общата геометрия.
Логиката на построяване е имплементирана в алгоритъма и може да бъде приложена за
неограничен брой елементи, уникални помежду си. Параметрите в алгоритъма позволяват
адаптирането на дизайна към различни начални геометрии и мащаби.

Фиг. 4.24. Перспективен изглед на идейния модел на дизайна
Заложените в дефиницията параметри за модифициране са:
●
контури на общата геометрия
●
брой изграждащи елементи по U и V направления
●
наклон на елементите спрямо основната повърхнина
●
ъгъл на прегъване на елементите
●
височина на елементите
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●

радиус на заобляне на ъглите.

4.1.2.3. Алгоритъм за фабрикиране на изграждащите елементи
Комплексността на геометрията изисква прецизно прототипиране и налага използването на
алгоритъм за създаване на работни чертежи. Алгоритмичният подход на моделиране
предоставя както възможност за сложно формообразуване, така и изграждането на
техническата документация, която стои зад реалното му създаване. След идейната фаза на
проектиране за прототипирането на дизайна е необходимо генерирането на допълнителна
информация под формата на двумерни чертежи и тримерни модели, служещи за физическото
изграждане на елементите и подпорната конструкция.
Изработката на елементите става чрез изрязване на плоскости чрез двуосови операции на
фреза и последващо прегъване. За целта са необходими векторните контури на прорезните
линии, които директно се изпълняват от машината.
Освен общата форма на разгънатите елементи е необходимо и генерирането на разрезните
линии, чрез които те се застъпват един с друг (фиг. 4.25). Те са функция от ориентацията на
всички контактуващи елементи, за всеки един от тях, и дебелината на материала, от който се
изрязват. Поради различната ориентация в пространството и геометрия на отделните
елементи пресечните канали между им са уникални за всеки един от тях. Точното генериране
на прорезите определя общата геометрия при физическото изпълнението на дизайна. Всяка
промяна в общата геометрия на алгоритъма води до промяна както на изграждащите
елементи, така и на прорезите в тях. За изграждането на алгоритъма е необходимо да се
използват част от междинните резултати на базови компоненти от дефиницията за
построяване на елементите.

Фиг. 4.25. Схема на сглобяване на елементите един с друг
Първа стъпка при създаването на алгоритъма (фиг. 4.26) е получаването на пресечните линии
между всеки един от елементите със съседните му. За целта е необходимо първо индексиране
не елементите в списъци, така че всеки един списък с индекс i да бъде съставен от елементите,
съседни на елемента с индекс i
Използва се базов компонент за свързаност на Делауней (Delaunay), като преди това точките,
центрове на компонентите, са нанесени със своите UV координати от повърхнината (Surface
Closest Point) върху XY равнината. Резултатът от компонента са индексите на съседните точки,
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кореспондиращи на съседните елементи за всеки от тях, които се използват за тяхното
групиране и последващо пресичане със съответния елемент. Това дава пресечните линии
между елементите, които от своя страна представляват осевите линии на контактните срезове
(Brep I Brep).

Фиг. 4.26. Алгоритъм за построяване на пресечните линии за всички елементи
Дотук в модела и алгоритъма изграждащите елементи са представяни като равнини с нулева
дебелина. При прототипирането им следва да се отчете дебелината на материала, от който
ще бъдат изрязани, като тя дава отражение най-вече при ширината на необходимите срезове.
Ориентацията на елементите в пространството е определена от топологията на общата
повърхнина и пресичането на съседни елементи става под различен ъгъл за всеки. Това
определя следната постановка при пресичането на два контактуващи елемента (фиг. 4.27):

Фиг. 4.27. Генерализиран разрез на пресичането между елементите
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Където а е ъгълът на пресичане на два контактуващи елемента, d е дебелината на материала,
х е променливата ширина на разреза на всеки елемент, като функция на d и а. От прости
тригонометрични изчисления следва, че:
𝑥 = |𝑑 /𝑠𝑖𝑛 (𝑎)| + |𝑑 /𝑡𝑎𝑛(𝑎)|
Тази функция следва да бъде заложена в алгоритъма и да бъде използвана за моделирането
на прорезите с различна дебелина за всеки елемент (Evaluate).
Резултатите от функцията се използват като входящ параметър – радиус, на базов компонент
за построяване на цилиндър (Pipe). Втори параметър за построяването на цилиндрите е
височината – представляваща пресечната линия (Line) на контактуващите елементи,
разделена на две (Scale – фактор 0.5 – половин прорез за всеки елемент). Следва булева
операция (Solid Trim), която „изрязва“ частта от равнината, която попада в обема на затворения
цилиндър (фиг. 4.28).

Фиг. 4.28. Булева операция за изрязване на пресичащия се обем
След като елементите са изградени като геометрия заедно с необходимите за сглобяването
им прорези, следва те да се разгънат и подготвят за машинно рязане с двуосова фреза (фиг.
4.29).

Фиг. 4.29. Принцип на дефиниране на
координати равнини за разгъване

Алгоритъмът минава през разгъването на
две части от всеки елемент – по една за
всяка от прегънатите половини, затова е
необходимо
неговото
деконструиране
(Deconstruct Brep) и аналогичен подход за
всяка от двете половини. Необходимо е
дефинирането на две координатни равнини:
с общо начало О, (фиг. 4.46.1) обща ос Y, и
компланарни със съответната равнина на
оста Y, съвпада с ръба на огъване на
елементите,
затова
ориентировъчните
равнини (Line + Pt) се дефинират чрез
линията CD (Explode + List Item) и точка,
принадлежаща на равнината (Area), след
което се деконструират на съставни
елементи (Deconstruct Plane) и се построяват
наново с разменени оси X и Y (Construct
Plane).

51

Така получените две равнини за всеки елемент се използват като базови (source plane) за
ориентирането на геометрията в желаното положение (target plane), съответно XY
координатна равнина. Разположението на разгънатите елементи (target planes) се дефинира
чрез UV координатите на центровете на елементите спрямо общата повърхнина (uvP), които
се преобразуват в точки от XY равнината (Construct Point), като всяка една от тях служи
ориентирането (Orient) на двете половини от един елемент.
Последната част от алгоритъма) за разгъване на елементите е тяхното надписване и
индексиране, така че сигнатурата да оказва разположението на елемента в цялата
композиция. Двете половини на всеки елемент се съединяват в едно (Merge + Join brep), след
което се извличат индексите на реда и колоната, в която попада всеки един елемент (Tree
Statistics), като тази информация е заложена в структурата на потока от данни през целия
алгоритъм. Получените индекси се използват за надписване на елементите (Text Tag 3d),
като е възможно да се добави допълнителна информация като площ на материала и
дължина на срезните криви. Резултатът (фиг. 4.30), подредени и надписани по реда на
сглобяване, са разгънатите контури на всички елементи.

Фиг. 4.30 Резултат от алгоритъм за разгъване и индексиране на елементите
Последната част от прототипирането на дизайна е алгоритъмът за построяване на опорната
конструкция. Възможни са различни решения в зависимост от техническите изисквания,
технологичните възможности и икономическите параметри на заданието. Алгоритмичният
подход на моделиране позволява извличане на всички пространствени параметри, които са
необходими за изработката на уникалните опорни елементи. Техническите решения следва
бъдат съгласувани с проектант конструктор. Възможно е надграждане на формообразуващия
алгоритъм с такъв за структурен анализ и оптимизации. За целите на дисертацията ще бъдат
онагледени логиката на изграждане и крайният резултат от алгоритъма за построяване на
опорната конструкция, без да се разглежда подробно самият алгоритъм.
За изграждането на конструкцията е необходимо дефинирането на вертикални опорни колони,
разположени зад парилионната структура, които подпират изграждащите елементи по
вертикални колони. За целта освен основните колони с различна височина, следващи горния
контур на геометрията, са необходими и конзоли, свързващи изграждащите елементи с тях.
Разположението на колоните (фиг. 4.31) следва крива (Сa), средногеометрична на долния и
проекция на горния контур (С1 и С2) на общата геометрия, отместена на разстояние d,
заложено като параметър в алгоритъма.
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Фиг. 4.31. Определяне на контур за разполагане на опорна конструкция
Разположението на колоните по кривата се определя от центровете на изграждащите
елементи. Индексирането на геометрията в алгоритъма се обръща от редове в колони и се
използват вертикални опори през един елемент. Точките от всяка колона елементи се
проектират върху кривата и се намира средногеометричната за всяка група от точки на
колоната. Получените точки се използват за осови центрове на опорните вертикални
елементи, а тяхната височина се дефинира от горния контур на общата геометрия. Центровете
на елементите се проектират върху оста на съответните им опорни колони, свързващите ги
отсечки дефинират осите на конзолите (фиг. 4.32).

Фиг. 4.32. Разположение на конзолни опорни елементи
Оформянето на точната геометрия на опорните конзоли е резултат от различни геометрични
построения и параметри за размерите им (фиг. 4.33). Входящи данни на микроалгоритъма са
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построените осови линии и прилежащият прегънат елемент.

Фиг. 4.33. Геометрия на укрепващи конзоли
Ъгълът на пресичане между хоризонтална равнина и двете лица на всеки един от елементите
определя завършващата част на конзолите, която служи за контактна зона на закрепяне. Всяка
конзола има уникална геометрия, извлечена от пространствените характеристики на общата
геометрия и изграждащите елементи. Прецизното алгоритмично моделиране позволява
тяхната изработка чрез машинно изрязване на плоскости. Необходими са триосни операции
на фрезата за обработка на завършващата част на конзолите, за да се оформят контактните
фасети
под
ъгъл,
съответстващ
на
допирната
им
равнина.

Фиг. 4.34. Контури на стъпване на павилиона
Последната част от информацията, необходима за изработката, е „стъпката“ на павилиона
върху опорната му равнина. Възможно е машинно изрязване на плоскостите и контурите на
най-долния ред елементи и разположението на опорните колони .
Точната геометрия на дизайна е пространствено определена от:
●
контурите на първия ред елементи и разположението на вертикалните опори;
●
геометрията и разположението по вертикала на опорните конзоли;
●
геометрията и широчините на срезовете на структурните елементи.
Информацията за фабрикирането на всички
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4.1.2.4. Резултати от комплексния алгоритъм
Изградената дефиниция изгражда и визуализира точен модел на дизайна (фиг.4.33).
Алгоритъмът съдържа в себе си многобройни пространствени решения и съответните работни
чертежи за фабрикирането им. Дизайнът може да бъде променян на различни нива от
структурата на алгоритъма чрез съответните параметри. Работата с изградения алгоритъм
изисква познаване на неговата структура и характеристиките на параметрите, описани в
предишните точки. В рамките на разработката за приложение на алгоритъма е прототипиран
макет на модела (фиг. 4.34).

Фиг. 4.33. Технически модел на дизайна
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Фиг. 4.34. Макет, прототип на дизайна
4.1.3. Изводи и резултати от Общата стратегия
Методологиите, развити в Казус 1 и 2, са резултати от Общата стратегия и от своя страна
съдържат в себе си голям брой решения на поставените проектантски задачи.
Микроалгоритмите, описани в казусите, представят различни логики на формообразуване,
приложими в различен контекст и мащаб, също както и самата Обща стратегия. За построяване
на алгоритмите е необходимо добро познаване на техническата информация, методологията
за визуално скриптиране, като при оптимално структуриране е възможно тяхното многократно
използване, надграждане и употреба от други звена на дизайнерския процес.
Предмет на алгоритмично моделиране могат да бъдат както отделни елементи на дизайна,
така и цялостното проектиране – от идея до реализация. За ефективност на процеса е
необходимо придържане към следните принципи:
●
коректно структуриране на йерархичността в алгоритъма. Изграждането и
модифицирането на геометрията следва да се извършва посредством клъстери и
групи от компоненти и алгоритъмът ясно да се структурира на такива;
●
коректно определяне на границите на входящите параметри;
●
обобщаване на логика на изграждането чрез съставяне на алгоритъм и подбиране на
конкретни резултати чрез промяна в параметрите;
●
съобразяване на логиката на изграждане на геометрията с нейното физическо
изпълнение и материализиране
Идейната фаза на един дизайн дава възможност за генериране на голям брой решения, с цел
подбиране на най-оптималните. В този етап от алгоритмичното моделиране е важно да се
дефинират първостепенните и второстепенните параметри и тяхната промяна да се прави
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поетапно. Логиката на формообразуване трябва да бъде ясно дефинирана от дизайнера,
преди да се премине към визуалното ѝ скриптиране. Прецизирането на параметрите е
постоянен процес от второстепенно значение. Доброто структуриране на визуалния код на
алгоритъма спомага за многократното му използване в различни казуси.
Преминаването от идейна към техническа и работна фаза на проектирането променя и целите
на алгоритмичното моделиране. Изграждането на алгоритми за фабрикиране е праволинейно,
с цел постигане на едно решение. Те често калкулират голям брой геометрии и са значително
по-изчислително тежки, затова е практически ефективно тяхното процедиране да е отделено
от идейната част в комплексните алгоритми.
Резултатите от алгоритмите могат да се използват на всички етапи от архитектурния дизайн.
Именно това прави алгоритмичното моделиране универсален инструмент за проектиране (фиг.
4.35; фиг. 4.36).

Фиг. 4.35. Резултат от алгоритъм за
концептуално формообразуване на пунктова
сграда

Фиг. 4.36. Резултати от алгоритъм за
концептуално
формообразуване
на
пунктова сграда

4.2. Стратегия за моделиране на мебели – експериментално формообразуване чрез
членене на пространство и запълване с периодични повърхнини
4.2.1. Теоретична постановка
В настоящата глава е изложена алгоритмична методология за експериментален дизайн на
подвижни мебели за интериорни и екстериорни пространства (стол, пейка, маса) и тяхното
възможно производство чрез адитивно 3D принтиране. Концепцията се базира на основно
свойство на периодичните минимални повърхнини (ППП) – възможността за непрекъснато
запълване на триизмерно пространство чрез тях и членене на тримерното пространство на
„деформирани кутии“ (Twisted boxes). Фиг. 4.37 показва схематично имплементирането на
Общата стратегия.
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Фиг. 4.37. Схема на стратегията Стратегия за моделиране на мебели
Съставени са алгоритми за параметризация и членене на общата геометрия, които
взаимодействат с алгоритмите, изграждащи различни периодични минимални повърхнини.
Така стратегията е съставена от два комплексни алгоритъма, развити независимо един от друг
и обединени в дизайна.
Периодичните повърхнини запълват разчлененото триизмерно пространство от общата
форма, след което се обединяват в непрекъснат меш, след което то допълнително се изглажда
и подготвя за 3D принтиране. Непрекъснатият характер на топологията на повърхнините е
предпоставка за възможното 3D принтиране на крайната геометрия. Това позволява
изпълнението на сложни геометрии и форми, които в миналото са били невъзможни за
постигане с необходимата точност и икономическа обосновка (D. Wang, Y. Yang, R. Liu, D. Xiao,
J. Sun, 2013). В допълнение решетъчната структура осигурява висока специфична твърдост и
устойчивост в комбинация с намален разход на материал. (Ajit Panesar, Мeisam Abdi, Duncan
Hickman, Ian Ashcroft:, 2017). За потенциалното произвеждане на дизайна е важно да се вземат
под внимание конкретните специфики на инструментите за фабрикиране (нужда от опорен
материал, ъгъл на наклона, дебелина на стената и точност), което би повлияло на
геометрията. Съставянето на алгоритъм на дизайна дава възможност за неговото бъдещо
оптимизиране и прецизиране в зависимост от възможностите на технологията за
производство. Развитата тук стратегия за алгоритмично моделиране се фокусира върху
концептуалния дизайн на серия мебели. Тяхното технологично изпълнение може да бъде поле
за проучване и разработки в сферата на адитивното производство.
4.2.2. Моделиране на минимални периодични повърхнини
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За минимална повърхнина се счита такава, която има най-малката възможна площ,
обхващаща границата на определен отрязък. Минималните повърхнини имат нулева средна
кривина, т.е. сумата от основните кривини във всяка точка е равна на нула (Ken Brakke, 2000).
За целите на дисертацията интерес представляват двойно и тройно периодичните повърхнини,
които могат да съставят кристална структура в съответно в две и три направления на
пространството. Познати са множество периодични минимални повърхнини, повечето от които
са описани подробно за пръв път от Алън Шоен (Alan Schoen, 1970 NASA technical report). За
целите на дисертацията ще бъдат показани и използвани ограничен брой от тях (фиг. 4.38),
като се вземе под внимание тяхната комплексност (в контекста да тяхното физическо
изпълнение). Принципната методология за тяхното алгоритмично моделиране (фиг. 4.63) е
универсална и може да се използват всички познати периодични минимални повърхнини, за
които е известно дефиниращото уравнение.

Фиг. 4.38.1. Nevious
3*(cos(x) + cos(y) + cos(z)) + 4*cos(x) * cos(y) *
cos(z)

Фиг. 4.38.2. Gyroid
cos(x)*sin(y)+cos(y)*sin(z)+cos(z)*sin(x)

Фиг. 4.38.3. Scherk's Surface 1
z*cos(x)-cos(y)

Фиг. 4.38.4.Scherk's Surface 2
exp(z)*cos(x)-cos(y)
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Входящи данни за алгоритъма може да бъде всяка една математическа функция на
повърхнина. За изчисляването на всички необходими стойности на функцията, които
определят повърхнината, са необходими списъци със стойности за x, y, и z (Pi + Negative +
Domain + Range + Cross Reference). Броят на стойностите във всеки списък определя
резолюцията (точността), с която се визуализира повърхнината в тримерното пространство
(XYZ Resolution). Стойностите се използват за евалюиране на избраната функция (Stream Filter
+ Evaluate)
Алгоритъмът е изчислително тежък поради сложността на дефиниращата функция и броя
стойности за изчисляване. Стойността на параметъра XYZ resolution, повдигнат на 3-та степен,
дава броя на изчислени стойности за построяването на геометрията, затова времето за
протичане на алгоритъма нараства експоненциално с нея. Алгоритъмът използва компонент
от библиотеката с алгоритми за топологични анализи и оптимизации Millipede, създаден от
Панaгиотис Михалатос (Panagiotis Michalatos) и Сауако Каижима (Sawako Kaijima).
Компонентът (Iso Surface) използва изчислените стойности на функцията за изграждането на
топологията на съответната повърхнина под формата на меш. Така получена, геометрията не
е достатъчно прецизна за необходимите следващи трансформации. Мешовете са
неравномерно тесалирани (Фиг.4.39), изградени от неправилни триъгълници. Съединяването
на множество такива би довело до проблемна геометрия и несъвпадение на вертексите при
пространствено наслагване.

Фиг. 4.39. Резултати от алгоритъм
моделирана на периодична повърхнина –

за Фиг. 4.40. NURBS повърхнини, създадени от
Mes Мesh

Затова е необходимо тяхното преконфигуриране в NURBS геометрия (Фиг. 4.40) и
последващото преобразуване отново в прецизен mesh. За целта се използва анализ на
геометрията на периодичните повърхнини. Чрез извличане на характерни криви и точки от тях
се построяват частични повърхнини, които чрез ротационна и равнинна симетрия образуват
съответните периодични повърхнини. Подходът за построяване на различните NURBS
периодични повърхнини е индивидуален за всяка и изисква вникване в логиката на топологията
им, за да се определят дефиниращите ги криви и равнини на симетрия.
Чрез равномерно членене по U и V посоките на всяка повърхнина се образуват вторичните
мешове , изградени от четириъгълни фасети, следващи топологията на повърхнината. Така
получената геометрия може да бъде използвана като входяща информация във втория
комплексен алгоритъм от стратегията – членене и запълване на пространството.
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4.2.3. Моделиране и членене на пространството, определящо мебелите
За следващата стъпка от изграждането на геометрията на мебелите е необходимо
конструиране на решетъчна структура в рамките на техния обем. Най-простото членене на
тримерното пространство е чрез кубове (кутии). Свойствата на периодичните повърхнини
позволяват тяхното вписване и непрекъснатост в рамките на решетъчни структури, изградени
от кубове (фиг. 4.41).

Фиг. 4.41.1. Запълване на обем с Batwing
повърхности

Фиг. 4.42.2. Запълване на обем с
решетка
Gyroid повърхност

Този тип членене и запълване на пространство е лесно приложим за прости ортогонални
геометрии, което е рядко срещан случай при дизайна на мебели. За членене и запълване на
сложна триизмерна форма е необходимо въвеждането на понятието „деформирана кутия“
(Twisted Box) и преобразуване на геометрия в деформирана кутия (Box Morph).
Деформираната кутия е дефинирана като обект в алгоритмите чрез осем контролни точки,
свързани помежду си в последователността на върховете на паралелепипед (фиг. 4.43).

Фиг. 4.43.1. Кутия 1 – паралелепипед

Фиг. 4.43.2.Кутия 2 – деформирана Кутия 1
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Друг начин за интуитивно дефиниране на деформираната кутия е като две затворени
полилинии, всяка с четири контролни точки (ABCD и ЕFGH) и свързаността между
съответстващите точки от тях. Деформираната кутия е по-скоро теоретичен обект, отколкото
самостоятелна геометрия. Тя се използва само в контекста на референтна геометрия, на която
се прилагат същите деформации като тези на Кутия 1, до достигане на Кутия 2. Процесът на
деформиране на геометрия, съдържаща се в референта кутия (Bounding Box) към целева кутия
(Twisted Box) представлява алгоритъма Box Morphing (фиг. 4.44). Всяка една геометрия (или
множество) дефинират най-малък възможен паралелепипед (кутия), който я съдържа в
определена координатна система – Bounding box. Тя представлява референт за
модифицирането на геометрията в нея. Запазването на топологията на референтната и
целевата кутия осигурява периодичното свойство на повърхнините след тяхното
модифициране.
.

Фиг. 4.44. Резултат от алгоритъм за преобразуване на геометрия чрез Twisted box и Box
Morphing.
За изграждането на алгоритмите, приложени в тази част от стратегията, е използвана част от
библиотеката с компоненти Pufferfish, създадена от Майкъл Прайър (Michael Pryor, 2017). В
библиотеката има алгоритми за дефиниране на множество деформирани кутии чрез различни
входни данни под формата на геометрии – криви, повърхнини, мешове и др. Разработките на
Майкъл Прайър в тази сфера предоставят множество инструменти за алгоритмичното
моделиране чрез Box Morphing в различни направления на дизайна. Деформираните кутии
дават възможност за членене на сложни обеми с неправилни решетъчни структури и лесното
запълване с геометрия в тях.
Фиг. 4.45 показва дефиниране на деформирани кутии между две произволни повърхнини и
запълването им с референтна геометрия – периодична повърхнина. Съседните деформирани
кутии имат общи контролни точки, което осигурява еднакъв контакт между деформираните
геометрии и запазването на общата топология.
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Фиг. 4.45. Резултат от алгоритъм за построяване на деформирани кутии между две повърхнини
и запълване с референтна геометрия
Входящата геометрия в алгоритъма са двете повърхнини, които дефинират члененото
пространство (Surface), и геометрията, с която се запълва след това (периодично повърхнина).
Заложени параметри са броят деления по U и V посоката на всяка от повърхнините и W,
представляващо направленията, свързващи двете съответстващи точки от повърхнините.
Члененето на пространството между двете входящи повърхнини образува деформираните
кутии, в които се вписва периодичната повърхнина.
Следващата стъпка от алгоритъма е моделирането на двете входящи повърхнини, така че да
образуват обща форма, която да отговаря на ергономичните и функционални изисквания за
мебел. За целта общата форма в пример 1 (фиг. 4.46) се дефинира чрез двойка от контролни
криви, екструдирани перпендикулярно на равнината им. Дължината на екструдирането остава
заложен параметър в дефиницията, като определя широчината на стола. Двете повърхнини
създават пространство между тях, което ще бъде запълнено с периодичните повърхнини.
Габаритите на това пространство трябва да следват правилата и пропорциите за ергономия и
функционалност за стол. Общата форма е параметризирана и може да бъде променяна с
множество параметри, които могат да дават различни пространствени решения и габарити на
мебелта.

Фиг. 4.46.1 Дефиниране на ергонометрията на стол
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Фиг. 4.46.2. Изграждане на контролни повърхнини
Образуваното между двете контролни повърхнини пространство следва да бъде теселирано
на деформирани кутии. Мащабирането се контролира чрез броя деления на повърхнините и
обема по U, V и W (фиг. 4.47), след което се вграждат периодичните повърхнини (фиг. 4.48).

U=2; V=6; W=1

U=2; V=10; W=1

U=3; V=14; W=2

Фиг. 4.47. Параметри и варианти за тесалиране на пространството за стола
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U=2; V=10; W=1

U=3; V=14; W=2

U=2; V=6; W=1
Фиг. 4.48. Запълване на пространството за стола с Gyroid повърхнина
Последна стъпка от изграждането на комплексния алгоритъм е преобразуването на така
получената геометрия в меш и неговото финално прецизиране и подготовка за 3D принтиране
и визуализиране . NURBS геометрията се деконструира на отделни повърхнини (Deconstruct
Brep), всяка от които се трансформира на меш с определена теселация по U и V (Mesh Surface).
Мешовете се съединяват (Weaverbird’s Join Meshes and Weld) и се обединяват застъпващите
се вертекси (Mesh Weld Vertices). След изпълнението на тези компоненти приложими са
различни алгоритми за изглаждане на новосформирания меш. Широко разпространена и
утвърдена е библиотеката с компоненти Weaverbird, създадена от Джулио Пианчетионо (Giulio
Piacentino), която борави с мешове и разполага с базови алгоритми за изглаждане на
геометрия чрез няколко различни математически концепции. В развитата стратегия са
използвани два от тях – минимизиране на меша и за допълнително изглаждане (Laplacian
smoothing + Catmull-Clark Subdivision). Компонентът Laplacian Smoothing е итеративен и всяко
следващо ниво на релаксиране модифицира меша, без да го теселира, докато при CatmullClark Subdivision алгоритъма всяко следващо ниво изглажда геометрията, увеличавайки броя
на лицата на меша четири пъти, затова в практиката рядко се използва ниво на изглаждане поголямо от 3 (параметър L на компонента). Последните стъпки от дефиницията са уеднаквяване
на нормалите на меша (Mesh Unify Normals) и осигуряване на дебелина за физическото му
изпълнение (Offset Mesh) с параметър D, който зависи от технологичните фактори при
бъдещата изработка. Така изведената геометрия може да бъде директно експортирана във
формат за 3D принтиране – STL, чрез базов компонент от библиотеката Pancake (Export STL).
Завършеният комплексен алгоритъм дава възможност за експериментиране и проучване на
много различни геометрични решения. В стратегията са заложени следните възможности за
модифициране на резултатите:
●
промяната на геометрията на запълване – различни периодични повърхнини заедно
с тяхната различна ориентация;
●
промяната в общата геометрия и обем за запълване (различни видове мебели и
габарити);
●
различен мащаб на тесалиране на пространството.
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●

Възможните крайни резултати са на практика неограничен брой. Изследването и
търсенето на различни такива са част от дизайнерския процес, като за целта могат
да се вземат под внимание редица фактори – ергономия, контекст на средата,
технически възможности за фабрикиране. За онагледяване на възможностите на
стратегията в следващата точка са показани някои от възможните резултати от нея
със съответните пространствени параметри.. Практическа реализация и изследване
на други възможни геометрични решения могат да бъдат предмет на бъдещи
проучвания в сферата на алгоритмичния дизайн и адитивното 3D принтиране и
прототипиране.

4.2.4. Възможни резултати и вариации от алгоритъма

Фиг. 4.49. Визуализация на вариант на стол – Gyroid, U=3; V=13; W=1

Фиг. 4.50. Стол с Scherk’s повърхнина, вариации в члененето
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Фиг. 4.51. Визуализация на вариант на стол – сдвоен Scherk’s, U=3; V=13; W=1
Фиг. 4.52.1 показва вариации на стол със завъртяна, сдвоена Scherk’s повърхнина чрез
промяна на членене. Фиг. 4.68.2 показва фотореалистична визуализация на вариант с
параметрите U=3; V=13; W=1.

Фиг. 4.52.1. Стол със завъртяна, сдвоена Scherk’s повърхнина, вариации в члененето
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Фиг. 4.53.1. Визуализация на вариант на кресло за почивка – централна скелетна повърхнина
Фиг. 4.53.2. Визуализация на вариант на кресло за почивка – Batwing повърхнина

Фиг. 4.54.1. Визуализация на вариант на кресло за почивка – Scherk’s повърхнина
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Чрез въвеждане на допълнителни контролни криви и параметри на общата геометрия могат
да се постигнат различни пространствени решения и конфигурации. Фиг. 4.55 показва резултат
от въвеждане на криви, контролиращи пътя на екструдиране и графичен деформатор за
височината на пейка за сядане. Параметрите за деление са:
U=33; V=15; W=1.

Фиг. 4.55.1. Визуализация на вариант на мебел за сядане – пейка
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Фиг. 4.56. Визуализация на вариант на мебел за сядане – пейка
Фиг. 4.58 показва дизайн на канапе. За дефинирането на общата форма (фиг. 4.57) са
използвани две повърхнини, които се моделирани чрез три криви за всяка една (Loft + Loft
Options). Пространството между двете, отново е разделено на деформирани кутии (Twisted Box
Two Surfaces)
Фиг. 4.83. Алгоритъм за дефиниране членене на общата форма на канапе

Фиг. 4.57. Обща геометрия, дефинирана от две тройки криви
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Фиг. 4.58. Визуализация на мебел за сядане – канапе, перспективни изгледи отгоре и отпред
Общата форма може да бъде дефинирана и като последователност от деформирани кутии,
разположени в ротационна симетрия около ос. Този подход е подходящ за дизайн на маси.
Възможно е различно третиране на двете страни на повърхнините за визуален ефект.

Фиг. 4.59. Визуализация на вариант на ниска маса със Scherk’s повърхнина
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Фиг. 4.60. Визуализация на вариант на ниска маса с Gyroid повърхнина, перспективни изгледи

Фиг. 4.61 Визуализация на вариант на маса с Neovius повърхнина, перспективен изглед
Възможно е да се експериментира с пропорциите и броя на деленията по вертикала. Към
дефиницията може да се добави Catmull Clark алгоритъм за изглаждане и заобляне на
върховете на геометрията. Фиг. 4.59, 4.60 и 4.61 показват варианти на висока маса за хранене,
при които периодичните повърхнини в деформираните кутии са трансформирани в мешове с
малко на брой фасети, след което е използван алгоритъмът с високи нива на изглаждане
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Фиг. 4.62 и 453 представляват една и съща форма и входяща повърхнина, ориентирана в
различните си направления.

Фиг. 4.62. Визуализация на вариант – маса за хранене, Gyroid повърхнина
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Фиг. 4.63. Визуализация на вариант – маса за хранене, завъртяна Gyroid повърхнина

Фиг. 4.64. Визуализация на вариант – маса за хранене
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За фабрикирането на геометрията може да бъде използван и подход чрез двуосно CNC
изрязване на сечения по вертикално направление . Алгоритъмът използва сечения на серия
хоризонтални равнини с постигнатия меш (Contour) през определено разстояние (параметър
D). Получените полилинии се конструират наново като Nurbs криви, с определен брой
контролни точки (Rebuild Curve), след което се офсетират в двете си посоки, в хоризонтална
равнина (Offset Curve), на разстояние параметър D2. Резултатът е затворен контур, който се
трансформира в регион (Boundary Surface) и се екструдира вертикално, със стойност, равна на
разстоянието между хоризонталните равнини на сеченията (параметър D).

Фиг. 4.65. Фотореалистични визуализации на резултат от алгоритъм за изработка с двуосно
CNC рязане
Разработеният комплексен алгоритъм за моделиране може да бъде използван като
инструмент за дизайн. Заложените параметри дават възможност за генериране на голям брой
варианти, които могат да бъдат проучени в рамките на бъдещи теоретични и практически
разработки. Изследването на физико-механичните свойства на различните геометрии също
може да бъде извършено посредством анализиращи алгоритми, с цел подбор на най-добрите
решения. Прототипирането на дизайните е предизвикателство, което може да бъде предмет
на отделна научно-изследователска дейност.
Математическата точност и алгоритмичният подход на дефиниране на геометриите
позволяват прилагането им във всякакъв мащаб на архитектурния дизайна. Фиг. 4.66 показва
концептуална, идейна разработка за използване на периодични повърхнини за пунктова
сграда.
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Фиг. 4.66. Концептуална разработка на висока сграда с периодични повърхнини
4.3. Стратегии за алгоритмично моделиране чрез параметризация
Във физиката законите за взаимодействие между различни обекти са ясно описани
посредством точни математически уравнения. Както вече беше установено в проучването на
историческото развитие на алгоритмичното моделиране, същите тези физични закони могат
да бъдат използвани за намиране и моделиране на архитектурни форми. Затова
пресъздаването на физични явления посредством алгоритми е успешен метод за
експериментиране с такъв тип формообразуване и целта на тази точка от дисертацията е да
развие и покаже стратегии за приложение на алгоритмичното моделиране в тази посока. Ще
бъдат разгледани разработки в две направления: параметризация на перспективна проекция
и алгоритми за физични симулации на мембрани, струни и прътови елементи.
4.3.1. Параметризация на перспективна проекция, алгоритъм за анаморфоза
Развитият в тази точка алгоритъм е вдъхновен от реализациите на Феличе Варини, който
използва анаморфоза20 за създаване на ефектни художествени решения в различни
пространства (фиг. 4.67).

Анаморфоза – от. гръцки ἀναμόρϕωσις = реконструиране на форма. Деформирана проекция
на рисунка, която изглежда в оригиналния си вид от специфична точка от пространството или
чрез специфично огледало или леща
20
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Фиг. 4.67. Реализации на Феличе Варини
Работата на швейцарския артист е комбинация от цвят и пространство, геометрия и визуално
усещане (Bartolomei, C. & Ippolito, A., 2017). Цветните форми образуват точно геометрично
построение, ако се наблюдават от специфична точка на пространството, а от всички останали
визуални ъгли изглеждат като случайни цветни петна. За целта авторът използва видео
проектор, с който проектира геометриите върху повърхнините на интериорното
пространството, след което ги трасира и оцветява. На практика Варини използва аналогов
алгоритъм, който използва двуизмерна геометрия за входни данни, а резултатът е
деформирана проекция върху триизмерни обекти.
Създаването на дигитален алгоритъм за моделиране на анаморфоза би позволило залагането
на подобни решения в интериорното пространство още на проектно ниво и прилагането на
оптимизиран метод на изпълнението му. Алгоритъмът би бил приложим върху дигитален
модел на проектираното интериорно пространство в комбинация с алгоритъм за изготвяне на
работни чертежи за изпълнение в съответствие с избран метод за реализацията.
За целта са необходими познаване на методологията за построяване на перспективна,
двуизмерна проекция на триизмерен обект, част от дескриптивната геометрия.
Фиг. 4.68 показва стратегията за построяване на комплексния алгоритъм и съответните входни
данни и параметри, които трябва да бъдат заложени. Триизмерната начална геометрия се
използва в алгоритъм за перспективна проекция. Резултатът е двуизмерна проекция на
геометрията, върху която се нанася двуизмерната геометрия – графичен дизайн. Така нанесен
върху проекцията, дизайнът се трасира обратно на триизмерния начален обект, реверсивно на
алгоритъм за перспективна проекция – за обратна перспективна проекция.
Първата стъпка от дефиницията е алгоритъмът за построяване на перспективна проекция.
Това става чрез определяне на точката на наблюдение на обекта (1) и проекционната равнина
(2) (фиг. 4.69).
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Фиг. 4.68. Стратегия за създаване на алгоритъм за анаморфоза
Проекционната равнина се дефинира като перпендикулярна на посоката на наблюдение, с ос
Х – успоредна на координатната равнина XY. Следва да бъде определено зрителното поле (3)
(фиг. 4.99) като част от проекционната равнина, оградена от хоризонталния и вертикалния ъгъл
на зрение (за човек приблизително 65° хоризонтален и 35° вертикален).. Векторът, който
определя посоката на наблюдение, се завърта (Rotate) в хоризонтална и вертикална равнина
на съответно ±37.5° и ±17.5°, след което пресечните точки на новите вектори с проекционната
равнина (LineIPlane Intersection) определят върховете на зрителното поле – правоъгълник
(Bounding Rectangle).
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Фиг. 4.69.. Резултат от алгоритъм за построяване на перспективна проекция
Наблюдаваната геометрия се деконструира (Deconstruct Brep) и образователните ѝ ръбове се
разделят на точки (Divide Curve). Построяват се лъчи с начало точката на наблюдение и посока
всяка една от получените точки, принадлежащи на образователните ръбове (Line + Extend
Line). Намират се пресечните точки на лъчите с проекционната равнина (LineIBrep Intersection)
и се интерполират (Polyline), като преди това се премахват точките, чиито лъчи пресичат
наблюдаваната геометрия преди това – точките, принадлежащи на скритите от гледната точка
ръбове (BrepICurve Intersectio + List Lenght + Equal(0) + Trim Tree + Dispatch). Точката на
наблюдение може да се променя, за да влезе наблюдаваният обект в зрителното поле и да се
постигне желаната перспективна проекция. Такава позиция спрямо обекта ще бъде търсената
„специфична“ точка на наблюдение, откъдето двуизмерната геометрия ще се вижда
недеформирана. След като в зрителното поле се постигне желаната гледна точка, върху
двуизмерната проекция може да се наложи двуизмерната графика дизайн (в показания пример
на фиг. 4.70 – окръжност). Тя трябва да е разположена в проекционната равнина.

Фиг. 4.70. Двуизмерна графика, нанесена върху перспективната проекция в проекционната
равнина
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Следва така нанесената двуизмерна геометрия да бъде трасирана обратно върху триизмерния
обект, по обратния път на перспективната проекция. Това става чрез проектиране на всяка
една точка от геометрията, по посока точката на наблюдение. Контурът на двуизмерната
геометрия е екструдиран към точката на наблюдение (Extrude Point), намират се сеченията
между наблюдаваната геометрия и екструзията ( Brep I Brep Intersection) и получените криви
се използват за разделяне на равнините на триизмерния обект (Surface Split). Останалата част
от алгоритъма разделя равнините в различни материали и разгъва отделните плоскости (фиг.
4.71).

Фиг. 4.71. Резултати от алгоритъма за проектиране на двуизмерната геометрия върху
триизмерния обект

Фиг. 4.72. Изглед към обекта от специфичната и от различна точка на наблюдение
Чрез алгоритъма е създадена връзка между 3-измерната геометрия и нейната перспективна
2-измерна проекция, която със същата логика може да бъде обърната – от 2-измерната
проекция към 3-измерната геометрия. Заложените параметри в дефиницията са:
●
точка на наблюдение;
●
посока на наблюдение;
●
наблюдавана триизмерна геометрия;
●
насложена двуизмерна геометрия;
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●
хоризонтален и вертикален ъгъл на зрителното поле.
Алгоритъмът може да се използва в идейна и работна фаза на проектирането, в различен
контекст и среда, като заложените параметри позволяват къстомизиране на дизайна.
Примерът показва как параметризацията на механизма за перспективна проекция създава
нов инструмент за моделиране, който може да генерира неограничен брой тематични
решения.
Адаптирането на алгоритъма към различните подходи за материализирането на дизайна е
отделна част от проектантския процес, която зависи от материалите, с които се осъществява,
и пространството, на което се прилага. Фиг. 4.73 показва примерен резултат от алгоритъма за
идейно решение на коридорно пространство.

Фиг. 4.73. Изгледът на коридорно пространство от специфичната точка

Фиг. 4.74. Изгледи на коридорно пространство различни точки
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4.3.2. Параметризация на физични симулации
Параметризацията на физични симулации е възможна чрез библиотеката с компоненти
Kangaroo за Grasshopper, създадена от Даниел Пикър (Daniel Piker). Разработените
компоненти симулират различни физични взаимодействия в триизмерната дигитална среда и
позволяват директно взаимодействие между геометрията и алгоритмичния дизайнер.
Алгоритмите използват итеративни симулации на взаимодействия между абстрактни частици
и създават динамични системи, които могат да се развиват във времето без външна намеса.
Могат да се дефинират различни сили и да се прилагат на различни геометрии. На самите
геометрии могат да се придават физико-механични свойства, които също да определят
формообразуването. Възможностите за параметризиране на физични симулации чрез тази
библиотека с елементи са изключително обширни и сферата на архитектурния дизайн е малка
част от тях. Целта на тази точка от дисертацията е да систематизира микроалгоритмите, които
имат най-пряко приложение в архитектурното моделиране и да покаже потенциалните
резултати от тях. Аналоговите алгоритми на Гауди и Ото са подходящи примери за
алгоритмично моделиране чрез физични симулации в дигитална среда.
4.3.2.1. Симулация на мембранни структури, провисване и еластичност
Провисването на верига е най-базовото физично явление, което може да се параметризира.
Във физиката и геометрията кривата на провисване се нарича „катeнарна“21. Гауди създава
своите модели, като връзва въжета на две опорни точки и слага тежести по дължината им.
Същият е принципът за създаването на микроалгоритъм за катенарно провисване (фиг. 4.75).

Фиг. 4.75. Резултат от алгоритъм за дефиниране на провиснала крива
Началната отсечка (Curve) е разделена на сегменти (Divide Curve + Shatter). Отделните
сегменти са дефинирани като свързани пружини (Springs from Line). Всяка пружина има
определени свойства, заложени като параметри в компонента. Коравината на пружината
(Stiffness) и дължината, към която тя се стреми (Rest length) определят нейното поведение в
симулацията. Върху всяка една от крайните точки на пружините е дефинирана сила с посока
надолу – гравитация (Unary Force + Vector Z), и параметър за големината на силата. Двете
крайни точки на началната отсечка се дефинирани като опорни (End Points + Anchor Points).
Резултатите от компонентите за дефиниране на пружини и гравитация се използват от
основния компонент на микроалгоритъма (Kangaroo Physics Engine), който итеративно
пресмята входяща геометрия (Geometry) на така създадената система, докато силите в нея не
останат в равновесие. В примера разтягането и провисването на веригата зависи от
големината на приложената сила и коравината на пружините. Промяната в тези параметри и

21

От латински: catena – верига, английски – catenary
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местоположението на опорните точки води до незабавна промяна в геометрията, докато
итеративният алгоритъм продължава да изчислява. Приложение на същата концепция върху
двуизмерна начална геометрия (равнина) води до моделиране на катенарен свод (фиг. 4.76).
Компонентът за дефиниране на пружини от отсечки е заменен от такъв за дефиниране на
пружини от меш (Mesh Plane). Силата е приложена нагоре във всяка една точка от меша
(Weaverbird’s Vertices Component + Unary Force). Опорните точки са определени като ъгли на
началния контур (Weaverbird’s Naked Boundary + Discontinuity). Важно е да се отбележи, че
геометриите, на които могат да се прилагат силите в симулацията, трябва да бъдат мешове
или отсечки, затова е необходимо началният контур да се представи като меш с необходимите
брой деления по U и V (Mesh Surface).

Фиг. 4.76. Резултат от алгоритъм за дефиниране на катенарен свод
В така създания алгоритъм може да се експериментира с началния контур, опорните
(неподвижни) точки и параметрите за коравина и дължина „пружините“ (фиг. 4.77).

Фиг. 4.77. Варианти на алгоритъм за дефиниране на катенарен свод с различни опорни точки
Възможно е дефинирането на контурните ръбове на геометрията с различни механични
свойства, което да симулира прокарването на опъващи въжета през геометрията. За целта е
необходимо разделянето на външните отсечки от вътрешните и използването им за
дефиниране на „пружини“ с голяма твърдост и по-малка разтегливост. В зависимост от
типологията на началния контур са възможни различни подходи за образуване на меша,
необходим за симулацията (фиг. 4.78).
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Фиг. 4.78. Резултати от алгоритъм за дефиниране на опъващи кабели и физична симулация
Алгоритъмът включва параметризация на началната геометрия, броя опорни точки и
формообразуващите характеристики на физичната симулация, а изходящият меш може да се
използва за допълнителни геометрични построения и алгоритми за формообразуване.
Систематичният подход в моделирането на меша позволява допълнително тесалиране и
приложение на различни патерни (фиг. 4.79;).

Фиг. 4.79. Примерен дизайн на павилионна структура
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Алгоритъмът може да се използва и с неправилни, полигонални контури за начална геометрия
(фиг. 4.80).

Фиг. 4.80. Резултат от алгоритъма с неправилен полигонален контур
Друг подход за формообразуване е симулацията на опънати мембранни конструкции заедно с
техните опорни пръти и опъващи въжета. За алгоритмично дефиниране на опънатата
мембрана е необходимо нейното третиране като меш, чиито ръбове се трансформират в
съвкупност от пружини, които се свиват (намаляват дължината си). Коравите прътови
елементи се третират като отсечки, трансформирани в пружини, с висока коравина, стремящи
се да запазят дължината си. Аналогично, опъващите въжета се представят като отсечки,
трансформирани в свиващи се пружини. Необходимо е и дефиниране на опорните точки на
прътите и въжетата. Фиг. 4.81 показва резултат от алгоритъм за параметризиране на опъната
мембранна конструкция с опорни пръти и опъващи кабели. Работният меш отново се
построява чрез правилен полигон и триангулация на Делаунeй, последващо допълнително
тесeлиране (Polygon + Discontinuity + Area + Merge + Delaunay + WbTriangulation). Опъващите
кабели се построяват като отсечки (Line) между върховете на полигона и върховете на
отместен по вертикала полигон със същия брой страни и го-голям радиус (Polygon +
Discontinuity + Line). Опорните пръти се построяват като отсечки между половината от
върховете на полигона и половината от върховете на отместен по вертикала полигон, с помалък радиус, включително и отсечка между двата центъра на полигоните (Discontinuity +
Dispatch + Line). Линиите от меша са разделени на вътрешни и външни (Mesh Edges) и върху
пружините на дефинирани от тях е приложена различна коравина (Springs from Line) – поголяма на външните ръбове, за да се симулира опъващ кабел по периферията на мембраната.
Пружините за дефиниране на опорните пръти са зададени с голяма коравина (Stiffnes) и
дължина на покой (Rest Length), равна на началната им дължина (Length). Пружините за
опъващите въжета са зададени с по-малка коравина и дължина на покой, по-малка от
началната им (Length + Multiplication). За опорни точки(Anchor Points) са използвани всички
начални точки на отсечките, дефиниращи опорните пръти и опъващите кабели.

Фиг. 4.81. Резултат от алгоритъм параметризиране на опъната мембранна конструкция с
опорни пръти и опъващи кабели, преди и след изпълнение на симулацията
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Физичната симулация итеративно променя зададената геометрия до достигане на
еквилибриум между всички сили в пружините. Резултатът от нея е точен модел на опънатата
мембрана и опорните ѝ формообразуващи елементи. Заложените параметри в алгоритъма са
две групи: параметри, променящи началната геометрия на симулацията, и параметри на
самата симулация. Параметрите на началната геометрия могат да се променят преди
началото на симулацията, докато другите променят самата симулация и промяна в тях се
отразява инстантно в нея. Параметрите на началната геометрия са: контур на мембраната
(брой върхове и радиус) и височина на разполагане. Параметрите на физичната симулация са:
твърдост и дължина на покой на опорните елементи – кабели и пръти. Фиг. 4.82 показва
възможен резултат от алгоритъма.

Фиг. 4.82. Визуализация на резултат от Алгоритъм за параметризиране на опъната мембранна
конструкция с опорни пръти и опъващи кабели
В хода на създаването на тази част от дисертацията бяха открити аналогични реализации от
Фрай Ото (фиг. 4.83) и аналитични разработки, използващи математически анализ (Miki,
Kawaguchi, 2010). Мики и Кавагучи използват „метод на гъстота на разширените сили за
постигане на различни мембранни и тенсегрити структури.
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Фиг. 4.83. Тanzbrunnen Кöln, Фрей Ото,1957
Изображение
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tanzbrunnen_K%C3%B6ln_(03
43-51).jpg
Освен симулации на корави пръти и въжета възможно са и симулации на огъване на гъвкави
прътови елементи . За целта линейният елемент се третира като серия от навързани сегменти
(Curve + Divide Curve + Polyline), като се задава сила на огъване между всеки два съседни
(PolyLineBend) и се третират като корави пружини, които запазват дължината и свързаността
помежду си. Самото огъване на елементите се извършва, докато физичната симулация
работи, като се преместват и ротират някои от точките, принадлежащи на началната
геометрия. Така създаденият алгоритъм за симулация на огъване може да се съчетае със
симулация на опъната мембрана, прикачена към огънатите пръти (фиг. 4.84).

Фиг. 4.84. Визуализация на симулация на огънати пръти и опъната мембрана
4.3.2.2. Симулация на тенсегрити
Тази точка от дисертацията е вдъхновена от творчеството на американския скулптор Кенет
Снелсън (фиг. 4.85), чиито работи са изградени от гъвкави връзки – струни и корави прътови
елементи, композирани по принципа на тенсегрити22. Той дефинира тенсегрити като система
От Англ. Tensegrity: tensional integrity – структурна система, основана от изолирани корави
елементи, подложени само на натиск, и предварително напрегнати кабели, работещи само на
опън.
22
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от прекъснат натиск и непрекъснат опън (Snelson, 2004) и обстойно проучва и експериментира
с различни композиции от линейни елементи. Точните физико-механични правила, на които се
изграждат тенсегрити структурите, определят ефективната им параметризация и сумалация.
В предходната точка бяха показани методите за алгоритмични симулации на корави пръти,
въжени връзки и гравитация, което е всичко необходимо за параметризацията на тенсегрити
геометрия. Освен алгоритмичен метод за проверяване тези структури в тази точка е развита и
стратегия за откриване на форми чрез параметризиране и генерализиране на връзките между
линейните елементи.

Фиг. 4.85. Тенсегрити скулптура – „Дървото“, Кенет Снелсън
Изображение
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Kenneth_Snelson__%22Tree_I%22.jpg/1280px-Kenneth_Snelson_-_%22Tree_I%22.jpg
Алгоритъмът позволява проверка и експериментиране с различно зададени структури от
свързани пръти и въжета, както и физична симулация на деформиране и преместване в
елементите вследствие на приложените в системата сили. В показания пример не се допуска
деформация в дължината на кабелите извън рамките на зададеното предварително
напрягане. При неизпълнение на условията за тенсегрити в системата от елементи физичната
симулация не дава геометрично рационален резултат.
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Фиг. 4.86. Резултати преди и след алгоритъм за проверка на тенсегрити структури и опънати
мембрани.
В своя публикация Бансод и Бурса (Bansod, Bursa, 2014) поставят като един от недостатъците
на тенсегрити конструкциите липсата на адекватни инструменти за техния дизайн. Томохиро
Тачи (Tachi) създава алгоритъм и последващ софтуер, представляващ генерализиран метод
за създаване на тенсегрити, който може да се прилага върху различна топология – меш.
Алгоритъмът на Тачи използва крайна геометрия, която се трансформира в тенсегрити
структура чрез правила за модифициране на елементите (ръбовете на меш). В настоящата
точка от дисертацията е предложен обратен подход и алгоритъм, който параметризира
правилата за свързаност в тенсегрити структурите и образува общата геометрия на база тях –
намиране на форма. За целта е необходимо генерализиране на основни тенсегрити структури
и използване на параметризираната геометрия в алгоритъм за физична симулация.
Разгледани са два типа тенсегрити системи – двуслойна и трислойна, като тяхната принципна
свързаност е показана на фиг. 4.87. Броят на слоевете се означава с L, броят на прътите във
всеки слой – с N.
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а) N=4, L=2

b) N=4, L=3

Фиг. 4.87. Планарен изглед на двуслойна (a) и трислойна (b) тенсегрити система
И в двата вида системи нарастването на N е неограничено, като минималната стойност е N=3.
За постигане на пространствена стабилност е необходимо затваряне на поредицата от
елементи, тоест последните пръти от всеки слой се свързват с първите на същия принцип. За
по-интуитивно възприемане и параметризиране на връзките в системата е подходящо
разполагането на елементите в колони в кръг в пространството
Следващата необходима стъпка е параметризирането на връзките, показани във фиг. 4.87,
като за входни данни се използват пространствено ориентираните отсечки (пръти), резултат
от микроалгоритъма. Фиг. 4.88 показва алгоритъма за параметризацията на въжените връзки
между прътовите елементи. В него е заложена логиката, показана в планарната схема, като са
използвани базови компоненти за модифициране на списъците с информация (data
management). Принципната свързаност не зависи от конкретното разположение на елементите
в пространството, а от индексирането им по редове и колони.

Фиг. 4.88. Резултати от алгоритъма за параметризацията на въжените връзки между
прътовите елементи
Така параметризираните струни и пръти се използват в алгоритъма за симулиране на
тенсегрити, дължината на покой на въжените връзки се задава равна на нула. Цикличността
в организирането на геометрията не позволява свиване на връзките до нулева дължина.
Симулацията продължава до достигане на равновесни стойности в напреженията в струните
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при възможни най-малките им дължини. Алгоритъмът не зависи от началната дължина на
струните и разположението в пространството на прътовите елементи. Системата се свива и
организира в тенсегрити конструкция, чиито параметри са броят и дължините на коравите
елементи. Алгоритъмът „открива“ някои от базовите тенсегрити конструкции

N=20;L=3
Фиг. 4.89. Пръстеновидна тенсегрити конструкция – резултати от алгоритъм с различни
параметри
При промяна на брой елементи е необходимо рестартиране на симулацията, а промяна в
дължината на прътовите елементи се отразява своевременно на резултата. Различни
куполни конструкции могат да се получават чрез скъсяване на елементите по вертикала (фиг.
4.90).

N=6; L=3
Фиг. 4.90. Куполна тенсегрити конструкция – резултати от алгоритъм с различни параметри за
дължина на коравите пръти
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Фиг. 4.91. Павилионна конструкция – тенсегрити и мембрани; N=4, L=2
Възможно е заместването и допълването на струнните връзки е опънати мембрани, които
също работят само на опън. За целта тенсегрити симулацията се съчетава със симулацията
на мембрани, разработена в предната точка. Фиг. 4.91 и 4.92 показват визуализации на
павилионни структури, получени чрез развитите лгоритми.

Фиг. 4.92. Павилионна конструкция – тенсегрити и мембрани; N=4, L=3

92

4.3.3. Изводи от стратегии за моделиране чрез параметризация
Създадените в тази точка алгоритми са вдъхновени и интерпретират творчеството на доказани
творци в различни направления – архитектура, скулптура, артистични инсталации. Това
доказва, че алгоритмичното и параметрично моделиране не се ограничава с визуални
характеристики, а е по-скоро нов инструмент за овладяване на различни формообразуващи
концепции. То може да служи като медиатор за синтеза на архитектурата, физиката,
математиката и изобразителните изкуства. Построяването на перспективна проекция и
експериментирането с физични модели са едни от първите неща, залегнали в архитектурното
обучение. Не случайно алгоритмичният прочит на тези казуси е избран за завършваща точка
от стратегиите за прилагане на алгоритмично моделиране в архитектурния дизайн.
Създадените дефиниции предоставят възможност за експериментиране и надграждане на
резултатите от бъдещите студенти, архитекти и алгоритмични дизайнери. Важно е да се
направи уточнение, че разработените в тази точка алгоритми не изчерпват възможностите за
формообразуване чрез параметризация. Вероятно съществуват множество други физични и
математически явления и концепции, които могат да се интерпретират чрез алгоритми и от тях
да се изведат архитектурни форми. Трябва също да се отчете, че форматът на дисертацията
ограничава възможността за интерактивно взаимодействие с разработените алгоритми, което
е важна част от творческия процес. Освен че моделирането се извършва в триизмерна среда,
при итеративните алгоритми за физични симулации се проявява и времеви параметър, който
определя различните състояния на системата. В дисертацията са показани само крайните
резултати и е пропусната голяма част от самия процес на формообразуване, която може да
бъде видяна при директна работа с алгоритмите в дигитална среда.
Разработките в тази точка имат теоретично-аналитичен характер. Целта е те да послужат за
практическо приложение и реализации в бъдеще. Друга от целите на дисертацията, която
намира своето отражение тук, е да служи за вдъхновение за продължаване на търсенето и
формирането на нови стратегии за приложение на алгоритмичното моделиране в
архитектурния дизайн.
Глава 5
Заключение и препоръки
Централна тема в дисертацията е нуждата за овладяване на новите дигитални инструменти за
формообразуване и прототипиране, възникнали на база съвременните технологии и знания.
Крайната цел беше да се концептуализира алгоритмичното моделиране и да се създадат
полета от знания от различен мащаб, необходими за решаването на различни архитектурнодизайнерски казуси.
Разработките в дисертацията допринасят за постигането на тази цел, като създават
теоретична рамка и практически инструменти, които могат да генерират неограничен брой
решения. Всички създадени алгоритми са направени общодостъпни (до поискване) и могат да
бъдат разгледани и проучени по-подробно в дигиталната им среда за визуално скриптиране.
В дисертацията е обяснена логиката зад всеки един от тях и подробно са описани и
генерализирани стъпките за тяхното изграждане, с цел вникване в принципите на
алгоритмичното и параметрично моделиране. Авторските дизайни могат да бъдат
интерпретирани и променяни чрез алгоритмите, а самите дефиниции могат да се адаптират за
приложение в различни сфери от архитектурния дизайн.
5.1. Основни открития, принос на проучването и приложения на стратегиите
Основните открития на дисертацията могат да бъдат разделени в три групи – аналитични,
теоретични и практически:
●
аналитичните открития са постигнати чрез обстоен анализ и проследяване на
развитието на алгоритмичното моделиране от първите му прояви до съвремието.
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●

●

Намерена е принципна връзка между постиженията и творчеството на математици,
строители, архитекти и инженери. Открити са принципи за формообразуване,
приложими и интерпретирани чрез алгоритмично моделиране. Проследяването на
съвременното развитие, ускорено от дигиталните технологии, дава насоки за
различните потенциални приложения на бъдещи стратегии. Анализът на
съвременните реализации доказва приложимостта на подхода и служи за
идентифицирането на различни задачи от архитектурния дизайн, които могат да
бъдат решени по оптимален начин чрез алгоритми;
теоретичните открития се състоят във въвеждането на терминология и методология
за изграждането на стратегии за алгоритмично моделиране. Създадена е
класификация на алгоритмите, с цел изясняване на техните функции, обхват и
приложимост. Създадена е теоретична основа, необходима за овладяване на
техническите аспекти на алгоритмичното моделиране. В допълнение, разработена е
и теоретична идейна постановка за иновационно моделиране на мебели от
периодични повърхнини с последващо 3D принтиране. Тази част от дисертацията
създава предпоставки за бъдещи проучвания и експериментиране в тази област;
практическите открития в дисертацията се съдържат в Общата стратегия за
алгоритмично моделиране и Стратегията за моделиране чрез параметризация.
Общата стратегия създава принципен подход за решаване на архитектурнодизайнерски задачи и показва съответните начини за тяхното реализиране и
прототипиране. Изследвани са казуси от практиката и са разработени множество
алгоритми, съдържащи генерализирани решения, които могат да се използват
многократно и в различен контекст от бъдещи алгоритмични дизайнери.
Алгоритмите, създадени като част от Стратегията за моделиране чрез
параметризация, предоставят дигитални инструменти за проектиране на концепции,
изискващи аналогови методи и модели. Това създава предпоставки за по-ефективен
процес на дизайн и експериментиране в различни мащаби.

Разработените стратегии имат широко приложение в архитектурния дизайн. Показани са
разработки за декоративни тавани и стени, подвижни мебели, павилионни и скулптурни
структури и фасадни решения. Комплексните алгоритми на тези разработки съдържат в себе
си концепции за моделиране и параметризиране, които могат да се прилагат и в други казуси,
В същото време дефинициите могат да служат като инструмент за осъществяване на
дизайните с различни параметри и в различен контекст. Алгоритмичното моделиране е
използвано в множество проекти под формата на отделни интериорни елементи и изделия, а
разработеният дизайн на таван е реализиран в различна форма на седем места във верига
ресторанти (фиг. 5.1). Алгоритмите за визуализиране са неотменна част от идейната фаза на
проектиране и различни алгоритми за прототипиране се използват в работната фаза от
практиката на автора и колектива, с които е работил.
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Фиг. 5.1. Идейни визуализации, включващи приложение на разработени алгоритми за
моделиране
Колектив: проф. д-р арх. Калин Тихолов, доц. д-р арх. Евгени Рафаилов, арх. Радул Шишков
Стратегиите, разработени в дисертацията, не изчерпват потенциалните възможности за
приложение на алгоритмичното моделиране. Цел беше да се постави основа и теоретична
рамка за продължаващ процес на системно дефиниране на различни подходи за приложение.
В хода на проучването бяха направени множество разработки на алгоритми в различни сфери
на архитектурния дизайн и извън него, които не намериха място в самата дисертация, с цел
запазване на фокуса на темата.
Част от Стратегията за експериментално формообразуване чрез членене на пространство и
запълване с периодични повърхнини намери приложение и при дизайна на
Резултатите от проучването правят неговия принос с подчертано практически характер, а
теоретизирането на алгоритмите има за цел да създаде предпоставки за преподавателска и
образователна дейност.
За първи път е проведено комплексно проучване и систематизиране на теоретични
постановки, като същевременно от тях са изведени множество практически резултати.
Създадени са концепции, осигуряващи многократно приложение на различни видове
алгоритми за решаване на широк набор от проектантски и дизайнерски казуси. Разработени са
нови системи за иновативно формообразуване, които позволяват експериментиране и
оптимизиране в дигитална среда. Изследвани са специфичните взаимовръзки между
отделните етапи от проектантския процес и за заложени под формата на алгоритми.
Разработени са методи за извличане на производствени чертежи на комплексни геометрии,
които се отличават с прецизност и ефективност. Доказана е зависимостта между дизайна и
изпълнението на сложни архитектурни форми и параметризирани алгоритми. Изследвано е
поведението на аналогови физични модели и е приложено в нови системи от динамични
дигитални модели. Изследван е нов ефект от параметризиране на физични взаимодействия.
Дисертацията може да се разглежда като модел за преподаване на алгоритмично моделиране
на след начално ниво и същевременно да служи като наръчник за бъдещи алгоритмични
дизайнери.
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5.2. Насоки за бъдеща работа
С оглед развитата теза за потенциалните възможности на алгоритмичното моделиране ясно
става заключението за необходимостта от въвеждането му в образователната програма на
архитектурното обучение. За ефективното боравене и приложението на алгоритми в
архитектурния дизайн е необходима и основа от технически знания, голяма част от които са
умишлено пропуснати в дисертацията, поради това че могат да бъдат овладени чрез
съществуващата техническа и научна литература от тази сфера. За тази цел е необходим
също и системен подход и асистиране от преподавател със съответния опит и знания.
Създаване на учебна програма и методология за преподаване на алгоритмично моделиране
на академично ниво е необходима част за бъдещото развитие на архитектурния дизайн.
От гледна точка на самия алгоритмичен дизайн в хода на проучването се очертаха няколко
направления за бъдеща работа, които взаимно се преплитат и допълват, свързани с
развитието на дигиталните технологии.
На първо място, дигитално прототипиране и фабрикиране продължава да открива нови
възможности за проучване и експериментиране. В полето на архитектурния дизайн и
изпълнение продължават да навлизат технологии от други индустрии, които ефективно
кореспондират с принципите и подхода на алгоритмичното моделиране. Вече утвърдените
методи 3D принтиране имат потенциал за увеличаване на мащаба и обсега на техните
възможности. Комплексни геометрии и формообразуване, резултат от алгоритмични
оптимизации могат да бъдат реализирани с тяхна помощ и това да доведе до повишаване на
ефективността и себестойността на бъдещи дизайни. Отделно навлизането на
роботизираните ръце като инструмент за изпълнение на алгоритми отваря много нови
възможности за експериментиране и прототипиране. Компютърно контролираните движения в
комбинация с различните възможности за завършващи крайници на роботизираните ръце
дават възможност както за многоосови режещи операции, така и за адитивно принтиране с
различни материали като бетон и стомана. Приложението на алгоритмите в тези процеси е
свързано както с формообразуването, така и със самите пътища и траектории на движение на
роботизираните ръце.
Тази дигитализация в производствените процеси в съчетание с възможността за генериране
на неограничен брой дизайнерски решения чрез алгоритми определят друго поле за бъдещо
развитие и проучване – масовата къстомизация23 на мебели и изделия. Алгоритмичното
дефиниране на дизайн в съчетание с дигиталната интернет среда позволяват интерактивно
взаимодействие между продукт и краен клиент. Вече съществуват различни бизнес начинания
в тази сфера, които предоставят възможност за директна промяна на пространствените
параметрите на даден продукт от клиента в дигитална среда. В тези случай фокусът на
дизайна е изместен от самия продукт към алгоритъма за неговото формообразуване и това
поражда необходимост за нов поглед върху дизайнерския процес.
Друго разклонение на алгоритмичния дизайн, породено също от възможността за генериране
на голям брой решения, е генеративният дизайн. При него освен алгоритъм за създаване на
дадено решение се дефинират и определени показатели, на база на които то се класифицира
и оценява спрямо другите решения. Допълнителна стъпка в този процес е подбирането на найдобрите решения, като това се извършва чрез друг тип алгоритми, базирани на машинно
обучение24. Навлизането на тези алгоритми от компютърните и математическите науки към
архитектурното проектиране е иновативен процес, който позволява оптимизации на
архитектурните решения по коренно нов начин. Вече съществуват както академични
разработки, така и практически реализации в това направление, под формата на топологични

От англ. Customize – персонализирам
От на англ. Machine learning – итеративен процес, при които алгоритъм се „научава“ да
намира най-доброто решение на дадена задача на база предишно намерени решения
23
24
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оптимизации и генериране на функционални разпределения. Генеративният дизайн се
възползва от преимуществата на алгоритмичното моделиране и позволява по- задълбочено
разбиране и по-информирано взимане на дизайнерски решения. Потенциални сфери на
приложение и разработки по това направление са градоустройственото планиране,
функционалното зоново разпределение и структурните конструктивни оптимизации.
Машинното обучение на алгоритми и генеративният дизайн правят връзката между
алгоритмичното моделиране и изкуствения интелект. Тази област на съвременната науката и
дигиталните технологии търпи своето бурно развитие в последните години и създава
вълнуващи възможности в различни сфери на дейност, като все още предстои да се намери
нейното приложение и в архитектурното проектиране. Алгоритмичното генериране на данни и
съществуващите масиви с дигитализирана информация могат да са служат за „обучаване“ на
изкуствен интелект като инструмент, спомагащ архитектурното проектиране. Потенциални
бъдещи разработки в това направление се споменават тук в контекста на своята иновативност
и доказана ефикасност, в сфери извън архитектурното проектиране.
Описаните в тази точка насоки за бъдеща работа са концепции от настоящето и близкото
бъдеще, които стоят по пътя на траекторията на развитие на алгоритмичното моделиране.
Разработените в дисертацията стратегии представляват част от същата тази траектория и
целят да дадат възможност на по-широка група проектанти да се възползват от неговите
преимущества.
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