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Abstract: 

Considering the increasing dynamism and development of the society, it is necessary in 

contemporary building practice to provide for easy transformation and adaptation of buildings 

to meet the expectations of changing users and different standards. Therefore, designers face the 

challenge of implementing strategies that anticipate change and avoid abandonment or early 

destruction of buildings. Life cycle analysis has proven that transformability has the potential to 

be a more sustainable strategy to build than renovation of existing conventional buildings. 

Transformable architecture introduces many solutions that can improve the functional, 

ecological and aesthetic properties of the structures. As a result, the economic performance of 

the building is also improving. It also enables revenue growth through multi-purpose use, energy 

efficiency and attracting tourists. Sports facilities and stadiums are typically set up to host 

sporting events. However, these facilities are used in their full capacity for their intended 

purpose no more than twenty times a year. However, investments in this type of structure are 

significant. This work aims to highlight the role of transformable architecture in the design and 

construction of large-scale sports buildings and facilities, and to demonstrate the need for 

maximum symbiosis of these expensive investments with the urban environment and everyday life 

of society. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В ерата на бързо развиващите се технологии, глобализация и постоянна динамика в 

битието на всеки, не може да не се запитаме дали конвенционалните методи за 

строителство не превръщат статичните, монолитни и „стабилни“ структури във възможно 
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най-преходните (и често ръководени от краткосрочни икономически цели) излишни обеми 

в и без това презастроената ни градска среда. Нека бъдем обективни – светът се променя 

около нас. Същевременно, бързо развиващата се технология и новите материали 

подтикват към революционни промени в архитектурата, даващи възможност на 

фантазията да се пребори с рамките на „установените“ принципи. По своето естество 

човечеството винаги е било преходно и подвижно в различна степен в различните периоди 

на историята. Това, което се е променило във времето и на което ставаме свидетели днес, е 

нарастващите скорост и мащаб, генериращи и нарастващо безпокойство и нестабилност. 

За да може модерната архитектура да служи на съвременното общество, тя трябва да 

обхване и да отговори на състоянието на непрекъснат трансфер, обмен, преместване и 

адаптация - качествата, развити от съвременните общества. Това, което преди се е смятало 

за немислимо, започва все повече в развитите държави да се изгражда и трансформира 

пред очите ни, сочейки към нов начин на мислене за това как живеем. И, в крайна сметка, 

архитектурата и сградата служат на хората. Те материализират вижданията им, вкусовете 

им от естетическа гледна точка, икономиката им, живота им. Всички тези аспекти на 

нашия непрекъснато променящ се свят, заедно с голямата скорост на развитието на 

високите технологии обясняват и постоянното нарастване на интереса към „гъвкавата 

архитектура“. 

Традиционните сгради, които са построени по статичен начин, се изоставят, биват 

напълно реконстроирани или дори разрушени, когато вече не отговарят на нуждите на 

собствениците. По този начин цялата енергия, материални и финансови ресурси, вложени 

в строителството, биват обезсмисляни. Инертните характеристики на традиционните 

сгради стават още по-проблемни, когато са свързани с признати екологични и социално-

икономически последици като сериозното изчерпване на ресурсите на Земята и огромните 

потоци от отпадъци, които строителната индустрия генерира. Всички тези последици 

сочат, че средствата трябва да бъдат по-добре изразходвани. Проектантите са 

предизвикани да прилагат стратегии, които предвиждат промяна, трансформация и 

адаптация на сградите и съоръженията. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ТРАНСФОРМИРУЕМАТА 

АРХИТЕКТУРА 

Целта на съвременната архитектура трябва да бъде: да служи на високоскоростния и 

устойчив начин на живот на съвременното общество. Може би една по-функционална 

архитектура, която е подвижна, адаптивна, трансформируема и способна да се разглоби и 

сглоби отново, може да се справи с нуждата на хората за многобройни дейности в едно 

пространство, да помогне за запазване на икономиката и облекчаване на прекомерното 

използване на енергия и ресурси. 

Именно поради тази причина, дискусиите, свързани с бъдещето на архитектурата, 

предизвикаха широк интерес през последните десетилетия. През тези години се родиха 

множество идеи за „гъвкава“ архитектура. Един от авторите, разглеждащ по-обширно тези 

идеи, е Кроненбург: 

„В едно общество, което има все по-строги изисквания към физическата среда и 

където заобикалящият икономически, социален и културен климат е в състояние на 

постояннен и драматичен поток, е необходима архитектура, която може да отговори на 

промените и е чувствителна към много различни нужди.“ Този цитат е насочен към 

трансформируемата архитектура и не само Кроненбург, но и други автори са започнали да 

описват своите произведения и очаквания към тази типология така, сякаш адаптируемите 

структури имат потенциала да решават трудни проблеми в „драматично променящ се свят“.  

Трансформируема, кинетична, рагъваема, адаптивна архитектура се отнасят до 

сгради с подвижна част или компоненти, свързани с промяна на формата и вътрешните 
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пространства (всички горепосочени отговарят често са определени и като „гъвкава 

архитектура“). Под термина „гъвкава архитектура“ обикновено се разбира архитектура, 

отговаряща на промяната, като „течна архитектура, която става пълна, когато хората я 

обитават и я използват“2. Независимо как ще я наречем обаче, върху този тип архитектура 

все повече се обръща внимание от съвременните архитекти и дизайнери.  

Докато специализираните термини са дифузни, общото използване на 

номенклатурите е объркващо. Един и същ термин се свързва с различни дефиниции. 

Авторите по темата обикновено не разясняват дали използваните номенклатури и 

класификации са свързани с типизирани видове, структури или механизми. В повечето 

случаи, всеки от тях преформулира термините в съответствие със собствените си нужди.  

2.1. Дефиниция за трансформируема архитектура 

През 1970 г. в една от първите книги, в които са класифицирали и описали 

движението в архитектурата, Зук и Кларк заявяват, че „нищо не е постоянно“, дизайнът е 

непрекъснат процес, който ще продължава да съществува и след построяването на 

сградата. Те характеризират кинетиката като „архитектурната форма, която може да бъде 

по същество измествана, деформируема, разширяваща се или способна на кинетично 

движение“ [3].  

През 2003 г. Робърт Кроненбург заявява, че кинетиката е „сграда или компоненти на 

сгради с променлива подвижност, местоположение и / или геометрия“3. Същият автор 

през 2007 г. казва, че е трансформируем „Включва променящ се дизайн на сградите, 

пространството, обема и формата като физически се изменя конструкцията, интериора или 

обвивката. Това е архитектура, която се отваря, затваря, разширява и взаимодейства“ [10]. 

Според Дж. Д. Лий, трансформируеми са сгради и структури, които са в състояние 

бързо да приемат нови форми, обеми и функции по предварително зададен начин 

посредством промяна в конструкцията, обвивката и/или вътрешните повърхности, 

свързани чрез шарнирни съединения (фиг. 1). Следователно, при трансформируемите 

сгради  обикновено са характерни конструктивни особености, фокусирани не толкова 

върху естетическия ефект, колкото върху подобряването на функционалните изисквания 

към сградата (напр. предпазване от дъжд или пропускане на слънчеви лъчи в определено 

време) и често се използват за спортни съоръжения, като отваряемите покриви на 

стадиони и павильони.  

 

Фигура 1. Трансформируема архитектура – промяна на форма и обем чрез шарнирни 

съединения 

2.2. Класификация на трансформируемата архитектура 

В рамките на изследванията по отношение на трансформируемата архитектура, 

много автори са развили система за класифициране на различните й видове. Категориите 

                                                 
2 Из лекция на Кроненбург по темата „гъвкава архитектура“ в Центъра за строителство в Лондон (Building 

Centre), проведена на 05.03.2011 г. 
3 Кроненбург, 2003 г. 
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често се разделят по отношение на конструкцията и механизмите, както и във връзка с 

приложенията и степента на трансформация (напълно сгънати или премонтирани). Най-

основното съображение е, че една сграда не е задължително да принадлежи само към един 

определен вид по класификацията. 
Зук и Кларк съставят класификация според архитектурното приложение и 

конструктивните аспекти на съоръжението. Те обособяват следните групи:  
1. Кинетично контролирани статични структури – имайки предвид, че „всички 

конструкции се движат“ под въздействието на товари, вятър и вибрации, този тип 
конструктивни системи се използват за осигуряване на по-добра стабилност на 
структурата. Обикновено се използват при мащабни съоръжения. 

2. Динамично изграждащи се структури – сгради, които могат да бъдат изградени без 
опора посредством възлови съединения и ставни връзки. Обикновено това са 
преместваеми самоносещи се конструкции.  

3. Кинетични компоненти – маломащабни компоненти, които чрез основните 
принципи на движение (ротация и транслация), изменят местоположението на 
конструкцията си.  

4. Обратима архитектура -  способността на една сграда да бъде премахната, без да се 
разрушават основни нейни компоненти, и да бъде повторно издигната с минимални 
усилия.   

5. Частично изменяща се архитектура – включва прибавяне, изваждане и подмяна, за 
да се отговори на изискванията за конфигурацията на компонентите или 
взаимодействието с други модули.  

6. Деформируема архитектура – промяната, която засяга цялостната форма, 
ограничена от първоначалната обвивка. Всички части са свързани и непрекъснати.  

7. Мобилна архитектура – сградата променя местоположението си в цялостен вид.   
8. Архитектура за еднократна употреба – възможността на сградата да бъде заменена 

с нова, която отговаря по-добре на нуждите на ползвателя. Възможно е да се 
разглежда като рециклиране на компоненти и материали, което се извършва в 
сглобяемата и устойчивата архитектура.  

2.3. Същност на трансформируемата архитектура в изграждането на спортни сгради 

и съоръжения 
В обобщение може да се заяви, че трансформируемата архитектура е вид динамична 

система, която може да се изменя с цел да придобие различни пространствени 
конфигурации, за да отговори по-добре на функционалните потребности. Това може да 
бъде осъществено чрез промяна в интериора, фасадата или конструктивни компоненти.  

Принципите на трансформируемата архитектура в съвременните спортни 
съоръжения най-често се прилагат в покривните конструкции на някои стадиони по света, 
особено от втората половина на двадесети век до днес. Тя често оказва съществено 
влияние върху обема и визията на сградата, поставяйки пред проектантите 
предизвикателство за решаване на проблеми във връзка с конструкцията на големи 
подпорни разстояния, технологични, икономически и функционални проблеми.  

Втори начин за прилагане на този вид архитектура в спортните съоръжения може да 
се наблюдава в конфигурацията на местата за сядане в съвременните многофункционални 
спортни зали. Търсейки именно възможност залата да бъде използвана целогодишно не 
само за спортни събития, но и за всякакъв тип културно-масови мероприятия, 
овладяването на пространствената конфигурация на сцената или трибуните се постига 
благодарение на принципите на трансформируемата архитектура.   

Не на последно място, изменянето или движението на различни компоненти може да 
бъде предвидено и във фасадата на сградата с цел постигане на по-добри екологични 
показатели. Макар и този аспект да не се отнася само за проектирането на спортни сгради, 
посредством трансформируеми системи може да се постигне филтриране на светлина, 
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изложение, звуци или миризми. Движение в компонентите на фасадата може също и да 
подобри естетическите качества на съоръжението, осигурявайки му симбиоза с постоянно 
променящата се градска среда.  

3. ТРАНСФОРМИРУЕМИ ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ 

Видовете трансформируеми покривни конструкции могат да се отделят основно на 

две групи [1]: трансформируеми опънати конструкции и трансформируеми компресивни 

конструкции.  

3.1. Трансформируеми опънати конструкции 
Този тип конструкции се прилагат като най-ефективни при покриване на големи 

подпорни разстояния, защото изискват по-малка консумация на материали и енергия. 
Считат се за добра алтернатива на традиционните покривни структури, тъй като 
трансформациите и деформациите при тях са максимално улеснени. Елементите се 
подлагат на предварително напрягане, за да се увеличи стабилността и надеждността на 
конструкцията. Структурата може да се деформира и да изменя формата си чрез 
движение, да се измести цялостно, запазвайки формата си. Въпреки че тези конструкции 
са подложени основно на опън, те се често се поддържат и от елементи, подложени на 
натиск. Пневматичните конструкции също спадат в тази категория, според М. Асефи, но 
към момента рядко се прилагат за покриването на стадиони и големи структури. Най-
често в мащабните спортни съоръжения се използва покритие от тъкан поради 
необходимостта от голямо разнообразие на движения, максимално улеснено управление и 
по-голяма ефективност.  

Основно се прилагат три типа конфигурации на този вид конструкции: интегрирана 
тъкан с пространствено-прътова конструкция (фиг. 2), интегрирана с пространствена 
рамкова конструкция (фиг. 3) и неинтегрирана тъкан (не се нуждае от твърда подпора) 
(фиг. 4).  

  

Фигура 2. Трансформация на интегрирана тъкан с пространствено-прътова конструкция 

  

Фигура 3. Трансформация на интегрирана тъкан с пространствена рамкова конструкция 
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Фигура 4. Трансформация на неинтегрирана тъкан  

3.2. Трансформируеми компресивни конструкции 
В тази категория попадат пространствено-прътовите конструкции с конвенционална 

форма, но и с възможност за умишлена деформация и трансформация. Те могат да бъдат 
категоризирани като два типа: пантографски и реципрочни пространствено-прътови 
конструкции.  

Пантографските представляват пространствено-прътова решетка, състояща се от 
елементи, които са свързани помежду си с панти. Тя може да осигури разнообразни форми 
и пространствени конфигурации. Не се използват често в архитектурата поради 
сложността на механизмите, завишената им стойност и липсата на надежност и 
дълготрайност. Използват се по-скоро в кинетични скулптури и художествени 
произведения (фиг. 5).  

  (а)  (б) 

Фигура 5. Пантографски конструкции – “Ирисов купол”, Хоберман (а) 

и Музей на изкуството в Милуоки (б). 

Реципрочните са конструкции, чиито елементи са взаимно свързани помежду си в 
затворена геометрия, поддържана в периметъра си от неподвижна структура. 
Минималният брой движещи се елементи, образуващи реципрочна конструкция на 
рамката, е три. Обикновено се използват за изграждането на отваряеми покриви. 
Подразделят се на два типа: с линейни елементи и с черупки. Вторият тип се считат за 
пространствени, но елементите им са взаимно укрепващи се. (фиг. 6) 

    

Фигура 6. Реципрочна конструкция на покрива на Стадион  “Ки Жонг” 

Най-разпространеният вид трансформируеми покривни конструкции в спортните 
сгради и съоръжения са именно обемните пространствени конструкции, състоящи се от 
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дву- или триизмерна повърхност, поддържана от вторична конструкция, движеща се чрез 
механична задвижваща система, без да променя формата си по време на движение. 
Обикновено се разделя на няколко части, които се поддържат независимо от вторичната 
конструкция. Всички отделни прибиращи се рамки се припокриват или се свързват до 
напълно затворено състояние, за да издържат на атмосферни условия. Следователно при 
тях трансформацията се извършва чрез преместване на повърхностите по установени 
трасета. Преместването при този тип структури често е линейно, ротационно, централно 
или комбинирано. (фиг. 7)  

   (а) 

  (б) 

Фигура 7. Стадион “Роджърс” – изглед в отворено и затворено състояние на покрива (а); 

схема на затваряне на покрива (б) 

4. ТРАНСФОРМИРУЕМИ СГРАДНИ ОБВИВКИ 
През последните години ролята на трансформируемите сградни обвивки и фасади 

като екологичен посредник е водещ елемент в много иновативни проекти като сградата на 
TIC в Барселона и кулите на Ал Бахар в Обединените арабски емирства. Положителните 
свойства на движещите се фасади не се ограничава само до естетическите им качества, но 
и върху въздействието им върху околната среда и тяхната повишена енергийна 
ефективност. Поради тази причина е целесъобразно въвеждането на тези системи и в 
проектирането на мащабни проекти като стадиони и спортни сгради, отличаващи се с 
повишена консумация на енергийни източници и капацитет. Използвайки 
трансформируеми фасадни системи в спортните сгради, енергийните им могат значително 
да бъдат намалени, като проектът бъде съобразен с  дневните температурни амплитуди. 
Адаптивна система, която е модулирана да контролира обема и посоката на топлинния 
поток в отговор на външни и вътрешни условия, значително би подобрила качествата на 
сградата и нейната ефективност.  

Значителен ефект от такъв тип сградна обвивка, която би могла да се приложи и в 
спортно съоръжение, е постигнат при кулите Ал Бахар. Със съвременна технология 
системата от триъгълни слънцезащитни елементи работи посредством линеен задвижващ 
механизъм, улавящ движението на слънцето, за да осигури защита от слънчевата светлина 
и отблясъци. Тази трансформируема фасадна система намалява ослънчаването на 
ограждащите елементи, подобрявайки обаче вътрешното осветяване, повишава комфорта 
на ползвателите и намалява потреблението на енергия с 50%, а на въглеродните емисии с 
1750 тона годишно (фиг. 8).  
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Фигура 8. Слънцезащитни елементи и принцип, използван в кулите Ал Бахар 

Друг пример за трансформируема сградна обвивка е използваната система в офис 

сграда в Мелбърн на име Къща на Съвета 2. Сградата постига забележителни резултати по 

отношение на енергийната си ефективност с 85% намаляване на потреблението на 

електроенергия, с въглеродни емисии само 13%. Фасадата е създадена креативно с 

различни решения за всяко изложение, които се съчетават, за да осигурят красива гледка 

на 80% от ползвателите. Трансформируемата система, приложена на западната фасада, 

осигурява 95% засенчване през деня и естествена вентилация през нощта, като 

автоматично отваря прозорците и позволява на нощния въздух да охлажда сградата. 

Механизмът се задейства автоматично, като проследява позицията на слънцето и 

осигурява засенчването следобед (фиг. 9).  

   

Фигура 9. Офис сграда в Мелбърн – западна фасада 

Седалището на Q1 в близост до Есен, Германия, е още един пример за добре 

проектирана фасада, състояща се от усъвършенствана трансформируема система за 

постигане на високо ниво в германските стандарти за устойчивост. Основна 

характеристика на сградата е слънцезащитната система, работеща въз основа на пътя на 

слънцето (фиг. 11), и създава уникалната идентичност на постойката. Сложната 

конфигурация от елементи намалява натоварването на ОВК на сградата чрез максимално 

увеличаване на естествената вентилация и чрез минимализиране на отблясъците и 

увеличаване на нагряването (фиг. 10). Външната облицовка на фасадата се състои от 400 

000 метални пера в три различни форми – триъгълни, квадратни и трапецовидни. Всички 

тези автоматични елементи с помощта на 1280 електрически мотора отварят целия 

слънчев екран за естествена светлина или го затварят напълно, за да предпазят 

ползвателите от отблясъци и прекомерно ослънчаване. Друг важен аспект на 

трансформируемата фасада е способността й да се движи при ветровито време до скорост 

70 км/час.  
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Фигура 10. Офис сграда, седалище на Q1 до Есен, Германия 

 

Фигура 11. Движение на слънцезащитните елементи, проследяваща пътя на слънцето 

 

5. ИЗВОДИ 

Поради нарастващата динамика в обществата и конвенционалните методи за 

строителство, физическото въздействие от нарастващата строителна активност в 

индустриализираните държави и развиващите се страни става непоносимо в днешния 

двадесет и първи век. Това въздействие се измерва основно чрез увеличението на 

употребата на материали и последващото замърсяване от тях, въглеродни емисии, 

инвестиции и очакванията за качество на живот.  

В световен мащаб се признава, че процесите по разрушаване на сгради до голяма 

степен нанасят отрицателно въздействие на околната среда и че използването на 

възобновяеми, трансформируеми сгради може да минимализира тези въздействия. 

Особено засегнати в световен мащаб са мащабните спортни съоръжения и структури, 

обикновено построени за международни спортни събития, като Олимпийските игри. 

Масовата практика показва, че тези структури често биват изоставяни скоро след 

приключване на събитието. Необходимо е намиране на нова функция и възможности за 

използването на тези сгради не само през определен период от време, а целогодишно. 

Освен това ресурсите, изразходвани при тяхното построяване, многократно надхвърлят 

тези при по-разпространените сгради като жилищни и офис сгради.  

Методите на трансформируемата архитектура се оказват ефективен подход при 

проектирането на този тип сгради и техните обвивки с цел понижаване потреблението им 

на енергия, справяне с изменящите се климатични условия и за осигуряване на удобно 

естествено осветление и чист въздух на хилядите им ползватели. За да се постигнат 

функционални, екологични, естетически и икономически ползи трябва да се установи 
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единен метод и принципи на проектиране и съобразяване между архитекти, конструктори 

и изпълнители, които да  интегрират системите в мащабните сгради, за да могат те да 

постигнат синтез не само със заобикалящата ги физическа среда, но и с постоянното 

развитие на обществото и времето, в което живеем.    
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