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УВОД 

От древни времена облеклото предпазва хората от студ и сурови климатични условия, 

отразява социалния им статус, битовите им ценности и мястото им в обществото. Текстилните 

изделия изпълняват разнообразни функции, те едновременно предоставят физическа защита и 

комфорт за тялото, както и допринасят за здравословното състояние и естетическия облик на 

човека. 

По време на индустриалната революция науката и технологиите преминават през 

различни етапи на развитие, всеки един от които повлиява и развитието на текстилните 

технологии. Със създаването и широкото приемане на компютърните и дигитални методи на 

отпечатване, тъкане и плетене, както и на новите материали като светлочувствителни влакна и 

електропроводими нишки, текстилните изделия поемат по нови, вълнуващи пътища. Появяват 

се т.нар. интелигентни облекла и текстил (още наричани чувствителни, сензорни, умни) които 

реагират на атмосферните условия, телесната температура и дори са способни да отразяват 

настроенията на носещия ги.  

Интелигентните и интерактивни текстилни изделия принадлежат към една нова, 

обещаваща, интердисциплинарна област, в която в тясно сътрудничество работят специалисти 

от сферата на информационните технологии, микросистемите, наноматериалите1 и текстила. 

Тази нова област се фокусира върху развитието на съответните технологии и техники за 

производство на гъвкави, съвместими и широко разпространени текстилни информационни 

системи, които могат да бъдат прилагани в различни области. В близко бъдеще се очаква 

интелигентните влакна и тъкани да бъдат широко използвани при производството на 

текстилни изделия.  

Много от революционните текстилни материали вече се използват при производството 

на различни продукти – спортно облекло, медицински текстил, защитни и предпазни облекла 

за армията, те също така намират приложение и в сценичните изкуства и висшата мода.  

  В края на ХХ век модни дизайнери, художници, химици и инженери експериментират 

като вграждат различни технологии в текстилните изделия с цел да подобрят техните 

функционални и технологични качества. Някои от тях откликват на физическите промени на 

тялото, като например активират светлинни сензори или променят формата на дрехата; при 

други, текстилното изделие реагира на външните условия на заобикалящата среда – като 

слънчева светлина, влажност или химически състав на въздуха.  

Целта на настоящия труд е да бъдат изследвани различните начини за вграждане на 

съвременните технологии (които биха могли да повишат качеството на живот и естетичното 

възприятие) в текстилния продукт; както и да бъдат очертани специфичните фактори, които 

                                                           
1 Наноматериали - матириали с размер 1 милиардна от метъра, т.е. 1 нанометър. 
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дизайнерите трябва да приемат като неизменна част от своите отговорности и задачи в ерата на 

новите технологии. 

Актуалност на темата 

В ерата на новите технологии въпросът за ролята на дизайнера е актуален поради това, 

че се налага промяна в същността на неговата работа, наложена от настъпващите драстични 

промени в текстилната индустрия.  

Материалите на бъдещето няма да бъдат просто шифон, коприна или памук, те ще 

представляват електролуминисцентен материал, микропроцесори и светодиоди, изпредени с 

текстилни влакна, за да създадат интелигентни материали. Променя се възгледът за облеклото, 

неговите функции, както и облик. ,,На облеклата започва да се  гледа като на втора кожа, т.е. 

защита, предпазване, идентификация и други. Чрез прилагането на новите технологии, те 

придобиват нови функционални характеристики. Една от тях е, че потребителите допускат 

съвременните технологии до интимното си пространство“– заявява дизайнерът на електронен 

текстил Ники Ашман2.,,Това не е като да имаш лаптоп или i-Phone, можете да носите 

постоянно тези невероятни дрехи.“ 

Наличната литература по въпроса на български език е доста оскъдна и този труд следва 

да запълни тази липса, като описва и изследва едно съвременно и непознато до сега явление в 

българската текстилна индустрия, а още по-малко – в изкуствознанието. Изследването изисква 

боравенето с различни, често косвени, литературни източници и голям брой специализирана 

литература. 

Променят се и съвременните концепции за човешки суверенитет, създават се нови идеи 

за идентичност и нови системи на поведение. Нещо повече – внедряването на новите, 

интелигентни текстилни изделия и дизайн играят важна роля в подобряването на 

комуникацията между хората. Поради естеството на обединяване на технологиите и облеклото 

с модата, здравеопазването и професионалната сигурност, се наблюдава появата на нов вид 

потребител. Това налага пригането на конкретен подход при проектирането.  

Степен на изученост на проблематиката 

Актуалността на проблема и произтичащите от него изисквания, вълнува световната 

специализирана общественост. В Европа се провеждат множество конференции, семинари, 

симпозиуми, които представят и разискват най-новите идеи в областта.  

Изграждат се огромни лаборатории – например ИТА в Истанбул, чиито строеж възлиза 

над 14 милиона евро, е спонсорирана изцяло от Европеския съюз. В нея се разработват нови 

технологии в текстилната индустрия. В САЩ, Азия и Европа значителен брой дисертационни 

трудове, монографии и статии са посветени на най-новите разработки в текстилната 

промишленост и интелигентните текстилни изделия.  

                                                           
2 Nicky Assmann, бел. авт.  
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На състоялият се през 2014 година Smart Textile Salon в Гент (Белгия) са показани над 

70 различни прототипа на умни текстилни изделия. В САЩ тази тема също е широко застъпена 

в областта на изследванията и производството. Въпреки това, ролята на дизайнера в тези 

процеси, е слабо и недостатъчно изследвана. В момента Великобритания, САЩ и Япония са 

водещи по отношение на разработките на авангардния, т.нар. smart3 текстил, създаден от нови 

синтетични влакна с вградени технологии. Smart текстилът е достъпен почти на всякъде по 

света, като един от най-често срещаните продукти е фланелка, излъчваща светлина, която се 

активира от определен звук.  

Производителите са многобройни, а продуктите се предлагат за продажба както на 

дребно, така и чрез електронна търговия. Smart текстилът първоначално се разработва за 

военни цели, но след това бързо навлиза и в медицинската, и спортната сфера. 

Световноизвестната компания за спортни стоки Columbia произвежда продуктите Omni-Tech, 

характеризиращи се с висока водонепропускливост и проветряващ, предпазен ефект, който 

защитава от проникване на външни частици, като едновременно с това позволява изпаряването 

на влагата. Adidas също има серия облекла, наречена ForMotion, при която комфортът на 

дрехата и постиженията на спортиста са подобрени чрез съчетаване на няколко тъкани с 

различни характеристики.  

Тези спортни облекла са проектирани за улесняване движенията на атлетите в три 

сцепифични аспекта: при спортове, в които вниманието е насочено към праволинейно 

движение, напр. бягане; спортове, при които се набляга на ротацията и бързината на горната 

част на тялото като тенис; и спортове, при които акцентът пада въху силата и свободните 

движения на долната част на тялото, като американски или европейски футбол. В днешно 

време дизайнерът е отговорен не само за проектирането на тези нови, авангардни текстили, но 

и за преобразуването им в привлекателни продукти. 

Освен фланелките, излъчващи активирана от звук светлина и синтетичните текстили, 

които подобряват всеобщото здравословно състояние на човека, още много други авангардни 

облекла предстои да бъдат предоставени на потребителя. Тези продукти се разработват в 

инженерни и дизайнерски центрове на големите градове, като например Sensory 

Design&Technology в Кеймбридж (Англия) и сектора за осветление към международната 

компания Philips.  

Новите открития често се показват на текстилни и технологични конференции, като 

Световната конференция на текстилните институти или Международния симпозиум на 

“(пре)носимите“ компютърни технологии, както и на големи обществени спектакли и 

концерти. През 2011 година, например, американската хип-хоп група Black Eyed Peas носят 

                                                           
3 Smart – от английски, умен, нтелигентен 
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дрехи с вгрдени LED светлини и нови OLED светлинни панели4, производство на Philips. 

Вокалистката им, Фърги, е облечена с кожено облекло Cat Woman5, в което  са вградени 75 

бели Lumiblade OLED панели, контролирани от разстояние и синхронизирни с музикалната и 

светлинна програма.  

В България проблемът е слабо засегнат, съществуват незадоволителен брой публикации 

и изследвания. Единствените известни изследвания в тази област са: Смарт облеклото – 

източник на нови предизвикателства за разработчиците на CAD и CAE системи, статия от 

доцент Малинка Иванова6 и разработката на Стефан Ивановк7 по проект Stepss.8 

Цели и задачи на дисертационния труд 

Целта на настоящата дисертация е да се изследват различните пътища за вграждането 

на дизайна и приобщаването на съвременните технологии в текстила, с оглед подобряване 

качеството на живот и естетично възприятие, както и да се подчертаят специфичните фактори, 

които дизайнерът трябва да приеме като неизменна част от своите отговорности и задачи в 

ерата на новите технологии. 

Като цяло учените приемат интелигентния текстил и облекло като начин за постигане 

на по-тясно взаимодействие между човека и машината. Когато става въпрос за продукти, които 

излизат на пазара, дизайнът все още е подчинен на техническите аспекти, рядко върху 

естетиката на облеклата. Вграждането на техническите компоненти на дрехата е 

проблематично поради технически съображения, тъй като компонентите им – особено 

батериите, са обемисти и тежки. Техническите аспекти все още не са достатъчно осмислени от 

страна на инженерите. В същото време, наличните технологии вдъхновяват художници, 

дизайнери на костюми и висша мода, както и провокират създаването на авангардни колекции, 

които не са подходящи за ежедневна употреба. Интелигентните дрехи са хибридни продукти. 

Без да се подценява приносът на инженерите и дизайнерите в развитието на интелигентните 

облекла, нуждите и желанието на клиентите, както и условията за ежедневна употреба, все още 

не са изпълнени. Дизайнерите са изправени пред предизвикателството да улеснят културното и 

социално приемане на интелигентните дрехи, както и да ги направят годни за ежедневна 

употреба. Тъй като тези нови облекла се конкурират с традиционното облекло и мода, те 

                                                           
4 OLED  са панели, изградени от органични (на въглеродна основа) материали, излъчващи светлина, като към 
тях е приложено електрическо напрежение. Philips  е производител на деликатните устройства Lumiblade, 
които са в различни форми и цветове и имат голямо практическо приложение за средния консуматор, тъй 
като продължителността им на работа е много по-дълъг от този на обикновената електрическа крушка. 
Панелите OLED излизат на пазара през 2011 г., което позволява на диайнерите да ги прилагат при 
създаването на оригиналните smart  текстилни изделия, които светят в отговор на различни стимулатори. 
5 Жената котка – от английски език, бел. авт.  
6 Доцент Малинка Иванова е преподавател в  ТУ (София) и хоноруван преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски 
(Благоевград) – бел. авт.      
7 Стефан Ивановк е съуправител в Stepsss and UX Design  и преподавател в Учебен център SoftAcad 
8 Проектът спечели конкурс със стипендия за 10 месечно сътрудничество с учени от Силиконовата долина в 
Сан Хосе (САЩ), където ще бъде разработен. Продуктите на  Stepss ще бъдат предоставени на пазара в 
страната – коя страна?, като  единственият smart продукт.  

 

https://www.facebook.com/pages/Co-Founder-and-CEO/143189562368128
https://www.facebook.com/Stepsss.me
https://www.facebook.com/pages/UX-Design-Course-Lecturer/247924912052778
https://www.facebook.com/softacad
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трябва да могат да задоволят естетическите и сематични очаквания на клиентите. По този 

начин текстилните и модни дизайнери са изправени пред предизвикателството да адаптират 

хибридните дрехи към очакванията на клиентите, като се определи характерът им според 

функцията – областта на приложение (здраве, фитнес, сигурност, информация, начин на живот, 

забавления и др. ), както и целевите групи. 

Понастоящем пазарът и търговията с интелигентните текстилни материали променят 

основата и на текстилната промишленост. Осъществява се динамичен обмен на знания, 

иновационни системи, нови възможности за трудова заетост в производството на 

интелигентната промишленост и др. При този процес текстилните материали добиват 

множество нови функции, както и се променят познатите им. Възможна е смяна на цялата 

техническа апаратура в производството за кратък период. Новите технологии обединяват 

различни дисциплини и области на приложение и представляват обещаваща изследователска 

интердисциплинарна област. 

В съответствие с поставената цел на темата са формулирани следните основни задачи: 

 Да се обобщи и систематизира информация за видовете текстил и нови технологии; 

 Да се анализират и опишат видовете градивни елементи на интелигентните текстилни 

изделия; 

 Да се направи преглед и изследване на специализираната научна литература, която 

засяга интелигентните текстилни изделия през последните десетилетия; 

 Да се направи проучване и анализ на съществуващите световни примери на носима 

технология9. 

 Да се систематизира и организира набор от примери, които да  илюстрират  

потенциални възможности на приложение;  

 Да се създаде адаптивен модел – методика за проектиране на облекла от интелигентен 

текстил, основани върху формоизграждащи, функционални или естетически принципи; 

 Дa се изгради примерен език на комуникация между инженера на електронен текстил и 

дизайнера. Да се посочат авторски примери, които показват какви дизайнерски 

стратегии са необходими, за да придобият тези дрехи интелигентен характер. 

 Да се направи схема и оценка, чрез които да изследва въпросът дали интелигентните 

облекла могат да съставят собствена категория дрехи; 

 Да се систематизира дизайнът на облекла с различен интерактивен характер разделени 

в три групи : 

1) Функцията е водеща пред формата; 

2) Функция и форма  заемат еднаква важност; 

3) Артистичната изразителност е водеща. 

                                                           
9 Wearable technology – от английски език, бел. авт.  
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 Да се направи систематизирано, теоретично изследване на процеса на изграждането на 

трите групи интелигентни облекла, като се проучи и анализира ролята да дизайнера в 

различните случаи; 

 Да се докаже  необходимостта от съставяне на указания за проектиране на 

интелигентни облекла; 

 Дa се намери и приложи адекватен илюстративен материал. 

Обект на изследването 

Обект на изследването са теоретичните аспекти при проектиране на облекла от 

интелигентни текстилни материали и приложението им в практиката.  

Интелигентни текстилни материали обозначава вграждането на съвременни, 

интелигентни материали – микроелектрони и нанотехнологии, датчици и информационни 

технологии – в различни видове текстил.  

Облеклата, произведени от тези видове текстил, са създадени, за да служат на личната 

сигурност на ползвателя им. В приложението им в здравеопазването, обемисти проводници и 

електроди са заменени от интегрирани в облеклата малки безжични устройства. 

Интелигентните технологии са изградени от материали с нови свойства и функции, каквито 

досега никога не са притежавали. В модата дизайнерите създават дрехи чрез комбиниране на 

кабели, вериги и оптични влакна с традиционни тъкани. Те успяват да създадат светещо и 

затоплящо облекло, докато електроинженерите използват електропроводими полимерни 

нишки и сензори в костюми, които да съобщават на ползващия облеклото за околните 

дразнители. Изследователите са се обединяват около мнението, че развитието на 

интерактивния електронен текстил е технически възможно и в близко бъдеще 

предизвикателствата ще бъдат разрешени. Текстилните материали се превръщат в различно 

множество от функции и ако в следващите няколко години развитието им продължи със 

същото темпо, те ще могат да заменят техническата апаратура. 

През последните 20 години се наблюдава бързото развитие на нов вид текстил, наречен 

интелигентен и smart. Наскоро публикуваната литература, монографии и списания в областта 

на текстила, електрониката, информационните технологии, съвременните материали и 

полимери, показват, че интелигентните текстилни материали и тяхното приложение ще 

добият широка известност в близко бъдеще. Те вече са не мечта, а реалност.  

Тази нова област на интелигентност при текстила обуславя развитието на нов жанр 

при облеклото, което да отговори на определени нужди – наблюдение върху здравето и 

личната сигурност, както и нов вид достъп до забавления, култура, комуникация и 

себеизразяване. Този жанр има за цел да удовлетворява бъдещето на масово употребяваните 

продукти, отговарящи на нуждите за преживяване, на емоциите и чувствата.10 

                                                           
10 Seymour, S. Functional aesthetics: Visions in fashionable technology. Wien, 2010. 
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Интересът на автора към тези авангардни технологии, вградени в текстила, е породен в 

началото на 2000 г., в дизайнерското ателие на Факултета по танцово изкуство към Държавния 

университет в Аризона (Arizona State University, ASU), Съединени американски щати. Тъй като 

техническите нововъведения са важен компонент от програмата на училището, студентите са 

насърчавани да създадат проекти на тема Танц за пред камера, като използват мултимедия в 

хореографиите си. Някои студенти работят съвместно с преподаватели от Института по 

биодизайн към ASU по създаването на компютърни програми, електронни сензори и други 

устройства, които използват в танцовите си проекти. Концертът Motion-e (2004-2005г.),  

разгледан по-нататък в настоящата дисертация, е един от тези проекти, при които сензори, 

поставени на стратегически точки по тялото на танцьорите, улавят движенията им и директно 

контролират осветлението и звука по време на представлението.  

Работата на автора в дизайнерско ателие и натрупаният й опит, позволяват да научи как 

технологиите могат да бъдат вградени в текстила по такъв начин, че да не затрудняват 

движенията на тялото; какви видове платове и какви модели харесват танцорите за своите 

костюми, с оглед на техния физически комфорт. Задачата й като дизайнер, работещ с 

технологиии, е да осигури удобство на танцьорите, като взима под внимание физическите 

качества на различните видове текстил, начина на вграждане на технологиите и специфичния, 

тематичен дизайн на облеклото. Понякога се налага смяната на един вид плат с друг или 

промяна на дизайна, за да се осигури безпроблемното функциониране на технологиите. 

Любознателността на автора към технологиите за вграждане я отвежда в областта на 

танца. Най-забележителната й работа е създадена през 2004 г., съвместно с Фредерик 

Зенхаузерн, ръководител на Института по биодизайн към ASU, Гасан Жабур, професор в 

Института по химично инженерство и материали, ръководител на техническата част на Flexible 

Display Center към ASU и всепризнат лидер в областта на оргничните цветоизлъчващи 

устройства и фотоволтни клетки, както и Жени Тилотсон, основател и изпълнителен директор 

на Компанията Sensory Design & Technology в Кеймбридж (Англия). С общи усилия те създават 

прототипи на биометрични костюми11, които имат отношение към здравето на човека и 

защитата на тялото. Тези прототипи, които са разгледани подробно на с. 179 на настоящата 

дисертация, са представени на годишния фестивал на новаторските продукти и технологии в 

Сан Франциско през 2004 г., организиран от списанието NextFest. И до днес Зенхаузерн и 

Тилотсон продължават да експериментират с подобни текстилни технологии с цел да 

превърнат прототипите в реалност. Работата на Зенхаузерн и Тилотсон е основна ключова за 

настоящето изследване, което налага по-подробно запознаване с техния опит.  

Основният интерес в работата на Фредрик Зенхаузерн е развитието на технологии, 

които провокират човешките сетива. Неговите първоначални изследвания включват 

                                                           
11 Biometric Bodysuit – на английски език  
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сътрудничество със специалисти от парфюмерийната промишленост на Firmenich Inc., както и 

с инженери от Център за фотоника и оптоелектрични материали12 (POEM) към 

Университета в Престън. Науката за фотоните обхваща генериране, емисия трансмисия, 

моделиране, предаване на звука, включване, усилване и улавяне на светлината. POEM използва 

фотонни материали, устойства, системи и технологии, за да постигне широк спектър на 

приложение, от биотехниката и комуникациите, до изображението, органичното представяне и 

нанотехнологията. Своевременно Зенхаузерн работи и в IBM, където придобива опит в 

областта на микрофлуидите. Последните са свързани с поведението, контрола и обработката на 

флуидите, които са им геометрично подчинени до милиметър.  

  По време на своята работа в IBM, Зенхаузерн се зпознава с Дейвид Уолт от Tufts 

University и двамата заедно започват работа върху идеята за създаване на фотонни и газови 

сензори. В последвствие Зенхаузерн работи съвместно с Андре Манз, ръководител на Институт 

по спектрохимия и приложна спектроскопия13 към Кралския колеж по изкуствата14 в Лондон 

(Англия), върху разработването на микрофлуидна система за доставка на аромати. Манз е един 

от първите, които използват микрочипова технология с химическо приложение. Той е 

ангажиран с разработката на високоскоростни анализатори, базирани на капилярната 

електрофореза15, течната кроматография16 и анализа на течно инжектиране17. 

През 1993 г. Зенхаузерн създава компания за аналитични уреди Alpa-MOS America в Ню 

Джърси (САЩ). Тази компания предоставя новаторските и патентовани технологии Electronic 

Nose, Electronic Tongue и Electronic Eye, съответно електронен нос, език и око, предназначени 

за обонятелен, вкусов и визуален анализ. Подобно на човешкия нос, електронните носове или 

e-noses анализират миризми, генерирани в течни, газови или твърди мостри. E-noses биха 

могли да се използват за установяване наличието на отровни газове и токсини в околната 

среда. Този тип технология намира практическо приложение в създаването на облекла, които 

биха отреагирали на токсични газове и биха спасили живота на този, който ги носи. По подбен 

начин фотонните техологии могат да преобразуват текстила така, че да предпазва от 

ултравиолетовите лъчи. Нещо повече, вграждането на микрофлуидни системи в текстила 

предоставя на носителя много повече възможности за защита и подобрение на здравословното 

състояние. Например, при един диабетик, ако сензорите установят нужда от инсулин, 

медикаментът би могъл да се инжектира в пациента дискретно и безболезнено от 

стратегически проектираното облекло. 

                                                           
12Center for Photonics and OptoElectronic Materials (POEM) – на английски език, бел. авт. 
13 Institute of Spectrochemistry and Applied Spectroscopy – на английски език, бел.авт.  
14 Royal College of Art – на английски език, бел.авт. 
15 Движение на електро-натоварените частици на флуида под влияние на електрично поле. 
16 Процес, при който химична смес, разтворена във флуид, т.нар течна фаза, се движи с неравномерна скорост 
около структура, съдържаща друг материал, наречена стационарна фаза, и се разделя на своите отделни 
компоненти в резултат на неравномерно разпределение между двете фази. 
17 анализ на потоци от реагенти, които при смесване предизвикват химична реакция. 
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Фредерик Зенхаузерн започва своята работа с Жени Тилотсон в Royal College of ART в 

Лондон, където Тилотсон е докторант, а Зенхузерн – ръководител на изпитната й комисия. 

Днес Тилотсон е художник и дизайнер, който конструира облекла с комютъризирани системи, 

впръскващи благоухания върхо тялото с цел да се подобри тонусът, здравето или да се 

доставят необходими медикаменти. Тя е известна със своята далновидност в областта на 

сензорния дизайн, занимаващ се с връзката между ароматите и емоционалното състояние на 

човека. Като се съсредоточава върху тази тема, тя започва нови теоретични изследвания, които 

разглеждат модата като пряко свързана с технологията. Нейната цел е да изведе отреагиращата 

обонятелна технология на преден план в сензорния дизайн. Тилотсон специализира в областта 

на уханията, като работи с всички сетива за създаване на scent-sitive18 дрехи, бижута, обувки и 

дори книги. 

Жени Тилотсон именува своите облекла с вградена жива технология Smart Second 

Skin19. Ако върху дрехите се отпечатат човешка кожа, сетива и кръвообръщение, те почти 

оживяват. Новата комуникционна система в дрехите се създава от вградената в дизайна 

микропомпа, представляваща сърцето; нановлакна като вени и артерии и многобройни 

биосензори, эимитиращи човешките сетива. Облеклото Smart Second Skin е потенциална 

платформа за доставка на медикаменти за астматично болни. Тези дрехи могат да установят 

дали болният получава астматичен пристъп и биха отправили лекарство към устата на болния 

чрез нановлакна, намиращи се около яката на дрехата. Бельото, създадено по тази технология, 

би могло да помирише овулацията при жената или да установи начален стадий на рак или 

диабет.20 

Облеклото Smart Second Skin служи не само за приемане и излъчване на сензорни 

стимулатори на лично ниво, но и при негласната комуникация между хората. Много от 

разработките на Тилотсон включват феромони, ароматни молекули, които стават 

чувствителни, когато човек е сексуално възбуден. За да повлияят на психологията и 

поведението на друг член от същото семейство, феромоните изпращат химическо съобщение, 

което се улавя съзнателно или несъзнателно. При използването на Smart Second Skin, сензорите 

в облеклото биха могли да бъдат програмирани така, че да регистрират феромонния профил на 

някого, който се интересува от човека и да изпраща проба от феромоните. Подобно на 

сайтовете за запозннства Match.com и eHarmony, облеклото Smart Second Skin би улеснило 

процеса на търсене на половинка чрез филтриране и интерпретиране на сензорните данни, 

които хората не винаги могат съзнателно да уловят. 

Съгласно данните на Международната здравна организация, през 2020 г. депресията ще 

бъде заболяването на века, на второ място след сърдечните заболявания. Целта на проекта на 

                                                           
18 Буквално аромочувствителен – превод от английски език, бел. авт. 
19 Буквално умна втора кожа – превод от английски език, бел. авт. 
20http://www.transhumanism.org/gallery/jt.htm 
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Жени Тилотсон за сензорен дизайн е да разруши табуто за психичните заболявания и да 

подобри качеството на живот на голяма част от хората. Проектът, който се разработва 

понастоящем, е новаторска, модна колекция от реагиращи облекла и аксесоари, които 

предлагат цялостен антидепресивен пакет от възможности на тялото да отреагира на 

биологичните условия с крайна цел – постигане на психологични подобрения. Тези дизайни 

подобряват психичните и физически проблеми чрез доставяне на благоуханни химикали по 

начин, отговарящ на личните нужди на човека. Дизайните говорят вместо носещия ги чрез 

сетивата на обонянието, прочитайки и интерпретирайки емоциите, позволявайки му да изрази 

начина, по който се чувства, чрез цветоаромат, изпуснат от дрехата. Вграденият в нея 

микропроцесорен чип e.Scent може да впръсква малки количества аромати, които са 

ограничени ненатрапчиви. Устройството на e.Scent може да бъде за еднократна или 

многократна (с подменящи се патрони) употреба, които се активират сензорно от човешкото 

поведение. 

Голяма част от работата на Жени Тилотсон е извършена в Научната лаборатория по 

мода в сътрудничество с Андре Манз, Гасан Жабур, модния дизайнер Марк Роланд и 

акупунктуриста Джей Джей О'Брайън. Научната лабортория по мода обединява дисциплини 

като аналитична химия, нанотехнология, парфюмерия и моден дизайн с цел да се постави 

началото на една нова сфера, т.нар. сензорна технология. Големият брой проекти на тази 

научна лаборатория е извън фокуса на настоящата дисертация, която се концентрира основно 

върху модния дизайн, интегриращ технологии. Споменаването на тези проекти се налага, за да 

се излюстрират безграничните възможности на сензорните технологии, вградени в текстилите 

на бъдещето. Научната лаборатория по мода, например, предлага Scentsory 

(аромочувствителни)21 тапети, променящи се според човешкото настроение.  Ако човекът 

е депресиран, сензор, вграден в сложния дизайн, впръсква подходящ аромат и тапетът променя 

цвета си. Нещо повече, тапетът би могъл да регистрира настинка у човека и да изпусне 

лавандула или евкалипт, за да смекчи симптомите. Друг пример са чаршафите в леглото на 

кърмачка, които биха могли да изпуснат аромат на майчино мляко за успокоение на 

новородено бебе. Когато технологиите, вградени в дрехите, могат да реагират на човешките 

сетива, то приложенията за подобряване на здравето и общото емоционално състояние стават 

на практика безгранични. Благодарение на новаторската работа на Зенхаузерн и Тилотсон, 

авангардният текстил, подобряващ здравето и безопасността, са постижими. Настоящата 

дисертация се концентрира върху това как дизайнерите могат да подпомогнат процеса на 

създаване на интелигентни дрехи, като ги представят на обикновения консуматор по 

привлекателен начин. Преди всичко, предназначението на дрехата излиза от рамките на 

разбирането за предпазване на кожата от външните елементи; дрехата е един от основните 

                                                           
21 http://www.fashiontrendsetter.com/content/fashion_trends/2008/Smart-Second-Skin.html 
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начини за себеизразяване и трябва да бъде удобна за ежедневните занимания на човека. 

Дисертацията се позовава и на опита от многобройни уъркшопи, в които участниците вграждат 

сензори, жици и други технологии в дрехите с функционални цели. 

Първият от тях е осъществен в Nanyang Technological Univеrsity в Сингапур през март 

2012 г. По време на този тридневен уъркшоп, студентите с инженерни специалности са 

помолени да разработят технологии, които биха реагирали на различни стимулатори и да ги 

вградят във вече ушити дрехи. Вторият уъркшоп е осъществен по време на конференцията на 

Асоциацията по американска култура/Асоциацията за народна култура в Бостън (Масачузетс) 

през април 2012 г., последван от конференциа Wearable computing в Англия (Ню Касъл), 

където авторът на дисертацията провежда уъркшоп за текстилни сензори. Участието на автора 

в Международната текстилна конференция в Малайзия,  конференцията за Smart Fabrics 

2012 в Маями, в Сан Франсиско 2013 г., Текстилна конференция в Истанбул, Белгия и най-вече 

преподавателската работа в Nanyang Technological University в Сингапур, обогатяват опит й 

като дизайнер и преподавател в областта на интелигентните, интерактивни текстилни 

технологии и произведения. 

 Предмет на изследването 

Предмет на анализа са формообразуващите, технологични фактори, които оказват 

влияние върху спецификата на дизайнерския процес и ролята на дизайнера в епохата на 

техническия и високо технологичния текстил, както и интелигентните текстилни 

произведения. Разгледани са формоизграждащите принципи, използвани при дизайн-

проектирането в зависимост от обективните закономерности на организация, строеж и 

творчески подход при хармонизиране на формите. 

При дефиниране на обекта и предмета на изследването са приети следните ограничителни 

параметри: 

Изследването разглежда различни видове съвременни материали, които са градивните 

елементи на интелигентните текстилни изделия и стават основа за нов тип дизайнерски 

решения. Изследването се съсредоточава върху симбиозата между художествено творчество и 

новите текстилни технологии при проектирането на интелигентни, интерактивни прототипи. 

Дефинират се субективните и обективни фактори, влияещи върху естетическото и 

функционално изграждане. Разглежда се разликата между интелигентните и техническите 

текстилни изделия и как те функционират. Разглеждат се потенциални области на приложение 

на интелигентните текстилни изделия, както и примери, намиращи се на етап научно 

изследователски разработки и експериментален стадий. Разглежда се дейността на 

дизайнерите за развитието на интелигентните текстилни изделия в наши дни и бъдещето за 

интелигентните текстилни изделия. Изследването класифицира интелигентните текстилни 

изделия според факторите: функция; функция и форма; форма. 
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Теоретико-методологични основи на изследването 

За теоретико-методологични основи на труда служат изследванията и трудовете на 

учени и специалисти от цял свят, работили в областта на интелигентния текстил. 

Изследването на тази тема е интердисциплинарно, то включва методи от сферата на 

пластичните изкуство, дизайн, мода, електронни технологии и други. По тази причина е 

осъществен подробен литературен анализ, систематично теоретично изследване, практическо 

изследване (конкретните експерименти на автора в дълбочина), участия в авторски колективи.  

В началната фаза е осъществено прочуване и разработка на изходна база въз основа на 

обширен литературен анализ. Включени са подходи, изследващи в изкуството и дизайна, 

преглед на приложението и в различните дисциплини, проучване на електронни технологии, 

изследването на така наречените Wearable technology, облекла в които се вложени технологии 

и изучаване на емоционалната психология на човешката комуникация. 

Следващата фаза включва систематично теоретично изследване. То включва 

изграждането на теоретична структура за дизайн на интелигентни облекла; създаването на 

самостоятелни теоретични системи за интелигентни интерактивни продукти, базирана на 

теоретичните структури на интерактивност; теоретично изучаване на подходите за 

емоционално балансиране на психологични факти; акцентира се върху измеримостта на 

емоционалността (базирано на сензорни датчици в облеклото). Трета фаза съдържа, детайлен 

анализ на практическото изследване на интеравтивни интелигентни текстилни произведения. В 

четвърта фаза е поставен фокусът върху изграждането на колекцията от интерактивни 

интелигентни дрехи; тяхното приложение и измерване на постигнатия ефект, отчитане на 

достойнствата и недостатъците от приложените експерименти. В заключение се проследяват 

изводите от наблюденията направени от опитите; отчитат се настъпилите подобрения, 

открития и новости, които биха могли да се използват за бъдещи проекти. 

Източници на изследването  

Източниците на изследването могат да бъдат условно разделени в три основни групи – 

лични наблюдения, участия в конференции, симпозиуми, изложби и дизайнерска практика на 

wearable technology (носима технология) в Америка, Азия и Европа. Проучване на развитието 

на wearable technology и използването на научни разработки, каталози, специализирани 

курсове за smart textile, авторски статии и изобразителни материали от всякакъв характер, 

публикувани в интернет, конференции, доклади. Критичен анализ на дизайнерския процес и 

резултатите от индивидуалния архив на докторанта – съвместна работа и контакт с учени, 

инженери, химици, биоинжинери и пр. 
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ПЪРВА ГЛАВА. ТЕКСТИЛ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ: ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА 

ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ТЕКСТИЛ 

   

Глава първа проследява и анализира техническия и високо технологичния текстил, 

наричани още smart или интелигентни текстилни продукти. За да се стигне до историческия 

преглед на интелигентните текстилни продукти, текстилът бележи повече от хилядолетно 

развитие. Започва се с преглед на развитието на текстила, акцентиране върху най-известните 

естествени и синтетични влакна, които се използват при създаване и на значителна част от 

новият текстил. В тази глава също са подбрани синтетични влакна и процеси на обработка, 

които са необходими за производството на интелигентен текстил. В главата се обръща 

внимание на същността и значението на текстила в човешкия живот. 

Според британският автор Брадли Куин модерният текстил често има футуристичен 

вид, което го отличава от традиционните тъкани, но, че естествените влакна най-вероятно ще 

издържат, защото „те са обличали човешката раса в продължение на няколко хилядолетия [и] 

притежават фактор за приятно усещане, който е много важен и ще се запази.“22 Той 

продължава: „Естественият текстил внесе богатството на природата в изкуствената среда на 

човека като с това ни напомня за връзките ни със земята.“  

Разгледани са най-популярните влакна: памук, вълна, лен и коприна. Тези влакна 

остават популярни в продължение на хиляди години; те са абсорбиращи, удобни за носене, 

събират малко статика и имат приятен външен вид и текстура. 

Предпочитанието към естествените, екологични продукти вдъхновява социални 

движения, които насърчават ниско технологичните подходи към дизайна на облеклото, 

вграждането на природни и синтетични влакна в текстила, както и синтетична имитация на 

природата (биомимикрия). Биомимикрията е практика за подражаване на модели и стратегии, 

вдъхновени от природата при проектирането на нов дизайн, ново творческо решение или 

научен проблем. Теорията че природата като най-добрият учител е толкова стара, колкото и 

цивилизацията. Едни от най-обещаващите примери представят технологии, основаващи се на 

модели от природата, включващи евтини пейсмейкъри, създадени по подобие на сърцето на 

гърбатия кит, ваксини по модел на африканско растение, които не е необходимо да бъдат 

държани в хладилник, антибактериални вещества, вдъхновени от австралийски морски 

водорасли, избягване на триенето, заимствано от пясъчни гущери. В посочените в първа част 

на глава първа яколко примера, се наблюдава адаптирането на биологичните принципи  в 

модната индустрия за решаване на дизайнерски проблеми и разработване на нови идеи и 

техники. 

Разгледани са най-разпространените синтетични влакна. Те включват полиамид, 

полиестер, полипропилен, ацетат, акрил, вискоза и еластан. Тези влакна съществуват в 

                                                           
22 Quinn, B. (2010). Textile futures: Fashion, design and technology (p. 7). Oxford: Berg. 
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различни форми и имат различни търговски имена. Те са трайни, здрави дори когато са мокри, 

естествено еластични и устойчиви, леки и лесноподдържащи се. Тъй като са създадени от 

термопластични влакна, те са податливи на топлинна обработка. И полиестерът, и полиамидът 

могат да подобрят ефективността на по-малко трайните или по-слаби влакна, когато се смесят 

с тях. Разработват се микрофибърни влакна, които са изключително фини и трайни. Те са 

устойчиви на намачкване, меки и фини на външен вид, нежни на допир и стоят елегантно 

върху тялото. От микрофибър могат да се изработват дрехи, които са едновременно устойчиви 

на вятър и имат способността да дишат. 

Направен е анализ на съвременните текстилни влакна със значително по-висока 

производителност в сравнение със стандартните текстилни влакна като памук, полиестер, 

полиамид и др. Някои добри примери за тези материали са разработени от НАСА като 

проектиране на сензори за изтичане на разтворители в космическата совалка, ефективни 

сензори, изработени от оптични влакна (за химикали, електромагнитни вълни, биологични 

течности), проводящи полимери за наблюдение на здравето, материали за облекла, които 

променят температурата си спрямо атмосферните условия.  

Отбелязана е ролята на новосъздадените сплави с памет, като например никел-

титаниевата, които са разработени, за да осигурят по-голяма защита срещу източници на 

топлина. Мултидисциплинарни изследвания довеждат до успешното развитие на най-

съвременни технологии за наслояване на различни микропорести или хидрофилни мембрани. 

Мембраните се състоят от полимери и техните структури могат да бъдат направени от един 

или повече слоеве (до 6 слоя) в зависимост от желаните свойства. Мембраните се отлагат 

върху текстил и така се добавят нови свойства върху неговите повърхности.  

Особено внимание се отделя на нано влакната. Те играят роля в биомедицинските 

приложения в заздравяване на раните, изкуствената кожа и в материалите за скеле. 

Повърхностите с нано покритие, особено текстилните, също са използвани тези дни като 

покритие на предпазно облекло и в звукозаписни студиа за абсорбиране на звука.  

Други видове интелигентни текстилни материали, разгледани тук, са хромовите. Хромови 

материали е общ термин, отнасящ се до материали, които излъчват цвета, премахват цвета или 

просто го променят, под влиянието на външен стимул. В зависимст от стимулите, те могат да 

бъдат класифицирани по следния начин: 

 Фотохромични:  външен стимул е светлина; 

 Термохромни: външен стимул е топлина; 

 Електрохромни: външен стимул е електричество; 

 Пиезохромни: външен стимул е натиск;  

 Солватехромни: външен стимул е течност и газ. 
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Също така в тази глава са описани и някои процеси на техническите текстилни 

материали с висока производителност. 

В следващие раздел електронен текстил, известен още като умни или интелигентни 

тъкани, влизат материи, които позволяват вграждането на цифрови компоненти (включително 

малки компютри) и електроника. Те имат способността да се променят в зависимост от 

измененията в температурата, налягането, плътността или вътрешната енергия. Приложението 

на интелигентните текстилни материали може да бъде открито навсякъде. Тези дни те 

заместват стандартните и функционални материали. Например: облекла, които наблюдават 

сърцето; температурни сензорни якета; променящи цвета си тъкани; медицински текстил за 

освобождаване на лекарствата; интелигентни платове, които са способни да измерят химичния 

състав на телесните течности; текстилни материи, които измерват пулса и имунната система; 

ръкавици с микрофони; сензори в матраците; охлаждащи дрехи и други. Освен това, 

интелигентният текстил намира приложение и в областта на интериорния дизайн. 

Появява се ново поколение текстилни дизайнери, което е вдъхновено от технически 

системи и което работи в тясно сътрудничество с екипи от компютърни инженери, биолози, 

архитекти, за да създадат тъканите на бъдещето. Тук е редно да се посочат няколко имена, като 

например, Барбара Лейн, която е доцент на ателието по изкуствата в Concordia University в 

Монреал, Квебек. Основният изследователски интерес на Лейн е разработването на 

интелигентни текстилни структури за създаване на художествени, перформативни и 

функционални тъкани. Тези тъкани съдържат компютри и сензори, за да се създадат 

повърхности, които са чувствителни и реагират на външни дразнители.  

Другият представител е Маги Орт, художник, писател и технолог, който създава 

електронен текстил и интерактивно изкуство в ателието си в Сиатъл WA. Произведенията на 

Маги включват текстил, който променя цвета си под компютърен контрол, интерактивен 

сензор за текстил и малки, роботизирани произведения на изкуството за публично изкуство.  

В последната част на първа глава е посочена дизайнерката Емили Крейн. 

Като създава лаборатория в кухнята си тя използва хранителни елементи, които готви и смесва, 

след което замразява, за да се създаде форма на био дантела, едновременно удобна за носене и 

годна за консумация. Чрез този уникален, иновативен творчески процес, тя поставя основа за 

развитието на бъдещ моден дизайн, който няма ограничения за използването на материали, 

което ще спомогне за опазването на бъдещето на планетата. 

Тази нова област на интелигентност предоставя възможност за появата на нов жанр в 

облеклото. Кaто например, наблюдение на здравето и личната сигурност до нови методи на 

достъп за забавления, култура, комуникация и изразяване, което се стреми да удовлетворява 

бъдещето на масово употребяваните продукти, които отговарят на емоционалните нужди на 

човека. 
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ВТОРА ГЛАВА. КЛАСИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ 

ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ 

 

Във втора глава е направена класификация на интелигентните текстилни изделия 

според тяхната функция и изпълнение. Интелигентните текстилни изделия са материали и 

структури, които могат да усетят и реагират на условията на околната среда, наречени стимули 

(Тао, 2001). Те са в състояние да променят значително механичнитe свойства (като форма, цвят 

и гъвкавост) или техните топлинни, оптични и електромагнитни свойства в отговор на 

стимули. Интелигентните текстилни изделия са системи, състоящи се от различни апарати и 

материали като сензори, задвижващи механизми и електронни устройства. Те намират широко 

приложение в модата, изкуството, интериорния дизайн, медицината, производството на 

спортни, военни и предпазни облекла. 

Интелигентните текстилни материали могат да бъдат разделени на четири вида според 

техните функции, изследвани от редица изследователи: 

 Пасивните интелигентни материали са материали или системи, които възприемат 

условията на околната среда и стимулите идващи от нея. Те са сензори които показват 

какво се е случило като смяна на цвят, форма, топлинно и електрическо съпротивление;  

 Активните интелигентни материали са материали и системи, които могат да усещат и 

да реагират на външните условия или стимули. Техните по-важни функции са да 

усещат и да реагират на стимулите. Това показва, че те са както сензори така и 

задвижващи механизми за условия на околната среда;  

 Много интелигентните материали са материали и системи, които могат да изпълняват 

тройни функции. Първо те са сензори, които могат да получават стимули от околната 

среда; на второ място те са в състояние да реагират въз основа на стимулите и трето, те 

могат да се адаптират и да се променят съобразно състоянието на околната среда; 

 Материали с дори по-високо ниво на интелигентност разработват изкуствен интелект 

на компютрите. Тези видове материали и системи не са напълно достижими в рамките 

на настоящото разследване от човешките същества.  

Според структурата си, интелигентните текстилни изделия могат да бъдат грубо 

разделени в 3 категории: 

 Плоски структури, които са изработени от електронни устройства, ламинирани в 

текстилни субстрати от извиващ се и разтеглив материал, които се състоят от 

електронни схеми.  

 Втората категория са текстилни материали, в които функционират влакна - например 

проводими или оптични влакна, интегрирани със стандартни текстилни влакна по 

време на текстилното производство например чрез тъкане или плетене.  
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 Преносим материал, изработен от комбинация от интелигентни материали като 

периодично променящ се материал; материали, оформящи паметта, въглеродни нано-

пълнители за проводяща прежда, проводящи полимери, оптични влакна за наблюдение 

и хибридни структури, в които самият текстил е част от сензорното устройство или е 

неразделна част от неговата функционалност.  

Сред трите категории първата не води до истински интелигентен текстил, тъй като 

липсва текстилният комфорт и способността за дишане. Интелигентните текстилни материали, 

изработени в модата на втората и третата категория са истински интелигентни текстилни 

материали.  

Съществуването на интелигентните текстилни изделия е възможно благодарение на 

следните три събития: 

 Първo е въвеждането на нов тип текстилни влакна и структури, например проводими 

материали. 

 Вторo е миниатюризацията на електрониката, което прави възможно да се интегрират 

електроника в текстилната конструкции и изделия. 

 Третoто сибитие е създаването на различен вид  безжични технологии „Enabling“ 

технологията, която е съобразена с изискванията на текстила за да  бъде удобен за 

носене и в същото време да има пряка връзка с други устройства, като например 

компютри или мобилни телефони.  

Интелигентните текстилни произведения са комуникационните инструменти на 

обществота. Те изпълняват функции на наблюдение, които отговарят на условията и се 

приспособят към тях. Текстилните материали се състоят от структури, които могат да бъдат 

обработени на текстилни машини, които могат да реагират на голямо разнообразие от стимули, 

включително механични, химични, електрически, магнитни, термични и оптични.  

Разгледаните материали в глава втора са следните: 

 Проводими (Conductive); 

 Оптически (Optical); 

 Хромови (Chromic); 

 Пиезо (Piezo); 

 Запомнящи формата (Phase change). 

Групата материали, които играят ролята на проводници на електричество се наричат 

проводими (conductive) материали. Те са също и важни компоненти при създаването на сензори 

и задвижващи материали. Метали като мед и сребро са най-добрите проводници. Процесите за 

създаване на тези материали са: пресукване, тъкане, плетене, бродерия, ламиниране и др. 

Разгледани са специфичните характеристики на компонентите, участващи в изграждането на 
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интелигентните текстилни материали. Сами по себе си те са съставени от сложни системи 

включващи: 

 Датчици  

 Задвижвaщи устройства  

 Обработка на данни единица 

 Комуникационна система  

 Захранване с енергия  

 Връзки 

Датчици (Sensor). Основната функция на датчиците е да трансформират един тип 

сигнал в друг тип сигнал, то става по два начина: Трансформиране на физическите явления се 

обработват в електрически сигнали като задвижващо устройство или във физични явления. Те 

долавят сигнали от тялото и околната среда, както и от самия текстил, поради което са 

разработени три вида сензори; 

Задвижващи устройства (Actuator) реагират на сигнали и предизвикват промени като 

цвят, форма и други. Задвижващите устройства и възбудители за обратна връзка биват няколко 

вида; 

Захранването с енергия (Powering) е един от най-сложните проблеми за 

изработването на интелигентните текстилни системи. Съхраняването на енергията може да 

бъде осъществено чрез електрохимични (гъвкави батерии) или електрически (супер 

кондензаторни влакна). 

Комуникация (Communication) елементите са вградени на голяма повърхност от 

плата или между различните части от облекло, като безжична комуникационна 

инфраструктура или чипове. Начините, по които могат да се осъществят връзките, са няколко. 

Обработката на данни (Data processing) е необходимост за осъществяването на 

интелигентност на връзката, при което данните, получени от сензорите и задействат 

командата за обратната връзка. Този сложен микропросесор включва software и hardware за 

осъществяване на комуникацията.  

Връзки (Interconnection) Различни текстилни техники се използват за създаването на 

електронни вериги и естетическо оформяне на крайния продукт; ръчно поставяне на 

конвенционални кабели или чрез зашиване с проводима нишка; плетене, бродиране с 

проводима нишка; печат на твърди и разтегливи проводни линии (т.е. мастила, полимери) с 

помощта макроелектроника и микроелектроника. 

В дисертационния труд е представена класификация на интелигентните текстилни изделия: 

 Материали с променливи свойства – цвят или повърхност;  

 Материали с променлива структура и композиции – химическа промяна; 

 Материали с променливи функции – вградена електроника; 
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 Материали с систематизирани функции – долавящи сигнали. 

Като пример за предлагане най-новите решения на интелигентните технология е фирмата 

Aiwan основава от TexRay.  

Интелигентните текстилни изделия имат огромен потенциал в развитието на текстилната 

промишленост и за намирато на широко приложение в следните области: 

 Здравеопазване; 

 Спортен и комфорт; 

 Безопасност и сигурност; 

 Автомобилна индустрия и транспорт;  

 Строителство; 

 Гeo текстилни изделия; 

 Интериорни текстилни изделия; 

 Архитектура; 

 Телекомуникации; 

 Мода; 

 Сигурност и индустриални приложения; 

 Отбрана; 

 Aгро текстилни изделия; 

 Осветление;  

 Сценично облекло;  

 Лична хигиена;  

 Антистатична енергия 

 Официално облекло. 

 

Въз основа на разгледаните примери е направен е анализ как работят интелигентните 

текстилни материали. Те могат функционират с помощта на smart материали, проводящи 

полимери, капсулирани, променящи фазата, полимери, материали памет, електронни сензори и 

комуникационни съоръжения. Тези материали си взаимодействат, според проектирана им 

функция, със стимулите в околната среда или човешката кожа. Този нов тип облекло се нарича 

втора кожа, защото то предпазва естествената кожа и играе важна роля в регулирането на 

човешката телесната температура. Кожата представлява най-големият орган, със средна площ 

от около 1,8 квадратни метри, съставена основно от протеини и липиди, включително и 

кератин, колаген, серамиди, холестерол, свободни мастни киселини, както и малко молекулно 

тегло водоразтворими компоненти. Кожата е гъвкав, многослоен, мултифункционален орган, 

който:   

 Чувствителна и реагира на топло и студено, на удоволствие и болка; 

 Изпълнена с нерви и капиляри, самостоятелно възстановяващи се и самостоятелно 

заменящи се; 

 Важна като бариера, контейнер и биохимичен производител; 

 Предпазва организма от инфекции, вредни лъчения и механични и електрически 

сили; 



21 
 

 Контролира телесната температура и баланса на течности, на абсорбиращи 

витамини и на почистващи клетки. 

Кожата, като най-големият орган в човешкото тяло, съдържа нервни окончания, които 

дават усещането при допир. Тя издава емоционалните, физическите състояния (променя цвета 

си, поти се, посинява от студ, зачервява се от гняв) и комуникира чрез хормонални сигнали.  

Много производители на облекло твърдят, че продуктът им диша, чувства и живее 

сякаш това е втора кожа. Най-важната функция на кожата е да осигури преграда между 

вътрешните органи на тялото и външната среда. Тя предпазва организма от физическа, 

химическа и микробиологична вреда, както и от загуба на основни вещества като водата, която 

е съществено значение за пластичността/възстановяването на външния слой на кожата – 

роговия. Кожата предпазва от навлизане на вредни химикали и мръсотия в тялото, а също така 

му помага да изхвърли мръсотията чрез процеса на изпотяване. Потта е филтратор на плазма, 

която съдържа електролити (като калий, натрий и хлорид) и метаболитни отпадъци (като урея 

и млечна киселина). Потенето е основният път на организма за освобождаване от излишната 

телесна топлина, която се произвежда от метаболизма или от работещите мускули. 

Техническият текстил може да помогне за регулирането на рН на кожата, като премахне потта 

от повърхността на кожата (Яо 2009 г., 30-31).  

Друга важна функция на кожата е тази на трансмитер на сензорна стимулация на мозъка 

чрез автоматичната нервна система. Механорецептори, разположени в кожата, генерират 

нервни импулси, когато са деформирани от механична сила, като допир, натиск (включително 

кръвно налягане, вибрации, разтягане и сърбеж. Терморецепторите в кожата отчитат 

промените в температурата. Екстремните температури стимулират студените влакна, както и 

болезнените влакна и създават смесено чувство на студ и болка. При поява на множество 

тактилни стимули, може да се стигне до кръстосани стимулни реакции в тялото. Мозъкът е 

отговорен за избора, възприемането, както и организирането на сензорната информация, 

получена от нервните влакна (Яо 2009 г., 20-22).  

Учените изследват въздействието на топлинните свойства на облеклото върху 

човешката физиология (50-те години на ХХ век). Облеклото изолира тялото чрез свойства, 

които управляват излъчването, конвекцията (движението на молекулите в течностите) и 

изпаряването. В допълнение към регулирането на температурата, облеклото предпазва кожата 

от радиацията на инфрачервената (IR) и ултравиолетовата светлина (УВ). При хората 

меланоцитите в епидермисния слой служат като светлинни рецептори. UV радиацията 

обикновено се причинява при слънчево изгаряне, стареене на кожата, рак на кожата и 

катаракта. Стресът върху кожата може да наруши телесните функции и да доведе до 

психологически стрес. По същия начин, нездравословната физиология на вътрешните органи и 

психологическия стрес на организма често се проявяват върху кожата. Ето защо е важно да се 

разбере връзката между кожата и текстилните нишки, както и другите елементи на облеклото.  
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Освен това е важно да се разбере как дизайнът на облекло влияние на човешките емоции 

и психика, от текстурата и кроенето до багрилата и апретурата. Възниква въпросът за 

психологията на обличането, какво стои зад това и какви са мотивите на потребителя да се 

облича в определен стил. Според Флюгел в Психология на обличането единствено, когато 

потребителят гледа на обличането по аналитичен начин, тогава може да се разбере как 

обличането се е развило като социална форма на изразяване. Като алтернатива на посоченото 

Флюгел вярва, че облеклото е косвен израз на човешките чувства и емоции. В книгата си той 

гзаявява, че човек, бидейки социално същество, предава своята личност върху начина, по който 

се облича. За да се задоволят тези различни потребности на човека към облеклото, съответно 

настъпват драстични промени в производството на текстил. Появата на интелигентни 

материали, интеграцията на електроники и сензори, променят и същността на дизайн на 

облекло. Налагат се проучвания за психологията на облеклото и по-конкретно – за бъдещето на 

модата и интегрирането на компютрите в модната индустрия. Това поставя пред дизайнерите 

уникалната задачата да осигурят отговор на изискванията за създаваното облекло, свързани с 

модата, функционалността на дрехата, използваните системи, устройства и технологии. 

Изследователите в момента използват това, за да разработват визуално адаптируеми дрехи, 

които да отразяват лична информация, например при смяна на настроение, при промяна на 

някои характеристики на отделната личност или промяна на цвета в зависимост от часа или 

метереологичните особености на деня. Доктор М. Иванова пише: ,,Както се вижда, 

предизвикателствата пред електронния текстил и смарт облеклото никак не са малко и ще 

бъдат предлагани различни решения в дългосрочен аспект от страна на производители, 

дизайнери на облекло, компютърни и комуникационни компании, интернет доставчици, 

медицински екипи, изследователски групи. Ще продължи да се работи върху 

функционалността, полезността и модния дизайн на облеклото, така че индивидуално да 

подпомага неговия потребител‘‘.23  

В тази глава са отбелязва също и вредното влияние на модната и текстилна индустрия 

върху околната среда и начините за разрешаване на проблема.  

 

ТРЕТА ГЛАВА. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД И ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEARABLE 

TECHNOLOGY, ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 

 

Терминът wearable technology е сравнително нов. Technology е гръцка дума и е 

съставена от technо и logia, което в превод означава изкуство, занаят или техника.24 През 2000 

година, Сабине Сеймоур въвежда термина Fashionable Technology и го определя като:“дизайн 

на облекла или аксесоари, в които са комбинирани естетика и функционална технология“ 

                                                           
23 Д-р Малинка Иванова е доцент в ТУ София 
24 Merriam Webster, 2013 
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(Сеймоур 2008, с.12). Важно е да се подчертае, че в своето определение Сеймоур поставя на 

първо място термина дизайн и обяснява, че дизайнерската дейност стои зад термина 

Fashionable Technology. Андрей Бъртон в книгата си Супермодерен гардероб споменава, че 

всички облекла имат психологически и физически ефект (2002, p10). По-горе посочените две 

становища на Сеймоур и Бъртон обясняват как модата поставя контекстуален въпрос, който е 

подчертан в обяснението на Малком Барнард, че дрехите имат няколко функции, включващи 

физически като: защита, привличане; и културни като: комуникация, индивидуално 

изразяване, политическо и религиозно (2002, с. 49-71). Контекстуалната природа на модата и 

нейната иновативна връзка с технологията създава различни нива на изразяване спрямо 

функцията (Сеймоур, с. 14). Тук безспорно трябва се насочи вниманието към модния 

дизайнер, стоящ на най-високото стъпало в социалната стълбица на дизайна през ХХ век. Днес 

терминът дизайн, се възприема по различни начини, като за едни е демистифициран процес, а 

за други е все още ,,загадъчна дейност, осъществявана в тайственост, магически 

съпровождаща появата на нов продукт или услуга с блестящ пазарен успех,“25 

В своята книга Сабине Сеймоур определя Fashionable Wearables, като „модни 

аксесоари или бижута които включват естетика, стил и функционална технология“ 

(Сеймоур, 2008). Тази дифиниция е близка на начина, по който wearable technology се 

разглежда в тази глава. Думите естетика и стил поставят въпроса за дизайна на wearable 

technology. Уилгенстейн казва: „Естетическото обяснение не е обикновено обяснение“ 

(Уилгенстейн 2007). Това определя субективността в естетиката и отговаря на 

индивидуалността. Субективността в модата се отнася до нейната функция като начин на 

лично изразяване, което е различно за всеки отделен човек. За да се създаде естетически 

издържано облекло, се изисква внимателно съобразяване и разбиране от страна на дизайнера 

към потребителя. Какво означава естетически приятен и как се отнася към wearable 

technology. „Принципите на субективността определят какво ни радва или разочарова от 

един красив предмет чрез усещане или концепция“, казва Емануел Кант в Критика на 

способността за съждение. Той твърди още, че всичко е продукт на способността за 

съждение. Въображението е тази способност на душата, която свързва двата крайни процеса на 

познанието, сетивността и разсъдъка. От една страна е схемата, от друга – образът. Кантовото 

съждение за вкуса е интелектуализирано. Все пак човек, който не притежава въображение, не 

може да оцени нищо като красиво. А в статията на Нугел Кросс Естественият интелект в 

дизайна е част от човешкият интелект и съществува във всеки човек (Кросс 1999). Това се 

потвърждава от твърдението на Кант, че естетиката съществува във всеки човек, идваща от 

вътрешните чувства и усещания. От друга страна, създаването на дизайн не е подчинено на 

чувства, а е съвкупност от креативност и аналитично мислене (Дорст 2006). Според Кеес Дорст 

                                                           
25 The design process,@Design Concil, http://wwww.designconcil.org.uk 
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в своята статия ,,слоеве на дизайна: Представяне на практики за дизайн. Добра дизайнерска 

практика е тази, която е силна и постоянна в основата си,проникваща и обхващаща в своето 

изразяване‘‘(2009).Това твърдение показва, че дизайнът изисква структурна форма на 

информация в своята дейност и тази информация не разчита само на личната интуиция на 

всеки индивид. Как може субективна естетическа критика да се отнесе към дизайна на облекло 

и Wearable technology. Сабине Сеймоур, в една от своите книги, наречена Функционираща 

естетика, се опитва да проследи развитието на интелигентните облекла (Wearable technology) 

и прави хронологичен преглед, в който тяхната история се преплита с появата и на 

преносимите компютри.  

Като създател на първата електронна рокля  Electric Dress (1956 година), Сеймоур 

посочва Тсануко Танака, японски дизайнер и хореограф, практикуваща техниката на модерен 

балет, наречена буто. Така наречената Електронна рокля е първият пример, в който се 

използва вградена в текстила и носеща от тялото електроника. През 1960 година се появяа 

течението наречено cyborg, за което за първи път пишат Манфред Клайнес и Натан Клайн, като 

го обясняват с явлението на прикрепване на електронни елементи към човешкото твло и 

облекло. Непосредствено след това, през 1966 г., се появява и първият преносим компютър на 

Едвард О‘ Торп и Клод Шанон. Хиляда деветстотин седемдесет и седма е годината, в която е 

представен електронният часовник на Hewlett Packard, както е представен и първият  уокмен 

на Sony (1979 година), уред, който по-късно вдъхновява iPods и други електроники, които са 

неразделна част от живота на хората днес. Два от най-значимите проекта са, обаче, създадените 

от Стиив Манн и Жана Стербак, преносими компютри. През ранните 80 години на ХХ век, 

талантливият студент Стиив Манн свързва компютър 6502 за раница с метална рамка. През 

1989 г. модната дизайнерка Жана Стербак сътворява рокля, управлявана с дистанционно. 

Remote control Dress е невероятно постижение в областта на Wearable Technology. През 1995 

година, със създадената от Маги Орт рокля наречена Firefly dress & Necklace, се поставя нова 

страница в историята на модата – феноменът, наречен wearable technology и fashion, наречена 

още fashionable tеcnology. Тази технология вече е неделима част от модната индустрия. 

Незабравимата самолетната рокля на Хюсеин Чалаян, променяща формата си, е пример за 

проявената кинетичност и е считана от други автори като началото на  Wearable Technology в 

модата. Тя е изработена от стъклени нишки, които се използват предимно при 

самолетостроенето. При нея естетиката играе много по-важна роля от функцията. Развитието 

на Wearable Technology се проследява в рамките на трета глава но вече не по хронологичен път 

а според степента на функционалност при дезайна. В взависимост от тяхното предназначение, 

те могат да се разделят на няколко групи. Към първата група пренадлежат облеклата с 

определена функционална насоченост. Втората група са модните облекла, при които 

естетиката предхожда функцията. В третата група попадат дрехите с артистиччна и 

естетическа цел. За да се добие по-ясна представа, са разгледани следните примери, които 
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попадат в първата категория: в спорта, в здравеопазването, в личната хигиена, предпазни 

облекла.  В дадените  примери на wearable technology функцията е по-важно при дизайна и 

изпълнението на облеклата от тяхната естетика. Кери Уолъс създава спортни облекла, които са 

и много добре естетически издържани, като в тях дори се използва елемент от естетиката, за да 

се подчертае действието на функционлността. Нейните дрехи могат да бъдат пример за 

равнопоставеност на форма и функция. Тук могат да бъдат анализирани wearable technology и 

мода, а към последната категория могат да се разгледат wearable technology и изкуство, при 

които естетиката преобладава. Контекстуалната природа на модата и нейната иновативна 

връзка с технологията създава различни нива на изразяване спрямо функцията (Сеймоур, с. 14). 

Тя още твърди, че функционалността и изразителността се развиват в противоположни посоки. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ОСНОВНИ АСПЕКТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ  НА ДИЗАЙН ЗА 

WEARABLE TECHNOLOGY 

 

В тази глава на дисертационния труд се анализират аспектите при създаването на 

дизайн за носима технология, като се вземат под внимание съществуващите теории за 

класическия дизайн на облекло. За да се конкретизира неговото място и работата над него и 

изграждащите го форми, за да се аргументира позицията, че те са изключително значим 

компонент в тази креативна и аналитична последователност, е необходимо да се проследят 

отделните стъпки в дизайн-процеса при проектирането на wearable technology. Wearable 

technology представлява интегрирането на съвременни, интелигентни материали, микро-

електронни и нано технологии, сензорни и информационни технологи в една естетическа 

среда. Ясно е очертано мястото на дизайна в този процес. „Аз си мисля, че дизайн е една 

нещастна дума, но независимо от това нямаме друг избор освен да я използваме. Тя произлиза 

още от времената преди Ренесанса, когато Вазари казва, че дизайнът е в основата на цялото 

изкуство, рисуване, танц, скулптура, литература, на всички изкуства. Дизайнът е 

разработването на формата и съдържанието във всички изкуства.“26 Дизайн-процесът е 

методическа последователност от дейности, регулиращи работата на дизайнера над конкретна 

проектна задача.Това е процес на поставяне и решаване на проблемите, предполагащ и 

изискващ задълбочен анализ, креативност, иновации и технологични познания. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 http://groovemanifesto.hit.bg/features/rand/index.html 

http://groovemanifesto.hit.bg/features/rand/index.html
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Дизайн процес 

 

 

 

 

 

 

Предпроектен анализ  

За да се осъществи пълноценен процес на дизайн е необходимо да се направи 

изследване и обществено икономическо проучване, което дефинира определени критерии: 

Социокултурния и исторически контекст: технологични, технически, икономически; 

маркетинг - анализ на пазарната ситуация; определение и характеризиране на потребностите и 

очакванията на целевата група; анализ на аналози(съществуващи образци) 

Както и науки за човека: физиология; социология, психология. 

Дизайн идеята/концепцията е основополагащ аспект при проектирането на 

облекло.Дизайн идеята се разглежда като основна,формира се смислово съдържание в 

качеството на идейно тематичния на проекният  замисъл. В идеята на концептуалното 

проектиране лежи сложния синтез на функция, форма, идеология, технология . 

Определяне функциите на обектите за дизайн на Wearable technology като нов тип 

дрехи с новa спесифика. Функциите са: входящи – енергия (батерии, соларна енергия, 

движение и т.н.), активират се от човека, природата; изходящи – визуална (цвят, светлина), 

звук, мирис, вибрации/допир. 

 

Анализ и композицията и образа на представени идеи: 

  Силует и форма; 

 Конструктивни особености,реализиращи и изграждащи формата и силуета; 

 Конструктивни особености, имащи декоративен характер; 

 Структура на материалите(технологични характеристики); 

 Характеристика на образа и индикации за развитието му. 

Визуално идейни проекти 

1. Скици; 

Предпроектен 

анализ 

Дизайн 

идея 

Форма 

Критерии Изисквания 
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2. Рисунки ; 

3. Драпирани прототипи; 

Общата форма на силуета и линията e една от основните характеристики на дизайна 

на облекло.Формата представя начина, по който осмисляме тяхната специфика и функции в 

дизайна на облекло. Критерий на формоизграждане и изисквания: 

1. позициониране на силует; 

2. линия; 

3. обем; 

4. повърхнина; 

5. композициа-(обемно пространствена и цветова); 

6. хармонизирне; 

7. контрастиране; 

8. Размер 

Специфика на дизайнерското формообразуване wearable technology: 

1. Размер на електрониката; 

2. Положение на елецтрониките 

3. Положение на батериите. 

4. Температура 

5. Тежест 

6. Издържливост 

7. Фунцции 

8. Използваемост 

9. Усещане 

10. Проводимост. 

 

Избор на подходящи материали за изработване на проводимите вериги и текстилни 

сензори: проводими платове, проводими конци, кабели, проводими пасти за печат. 

 Проектна част 

 Извеждане на основна дизайнерска концепция за проекта +ключови думи/базирана на 

предпроектния аннализ,идеите,емоционалността,светоусещането на дизайнера/ 

 Създаване на идейни проекти/работа с всеки от формоизграждащите елементи на 

общата композициа-изследване и анализ на особеностите на облеклото във времето 
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като източник на творческо вдъхновение-аналогиис трансформация, работа с 

геометрични структури, варианти в цвят, комбинаторни решения. 

 Създаване на поредици от варианти 

 Извеждане на окончателни проектни решения 

 Изработване на работни скици 

 Първи кройки: описание на модела и таблица с обмерни данни 

 Изработка на мостра.  

 Създаване на макети/пластично изграждане в оригинален размер/ 

 Конструктивна реализация на изделието 

 Внедряване на интелигентаната система 

 Тестове;Проби Корекция на модел;  

 Окончателни корекции. Всяка дреха се създава за хора, а когато видим облеклата на 

модел от нашата целева група, ще разберем дали сме успяли в намеренията си за 

създаване на нов продукт; 

 Установяване на технологична последователност за производство и създаване на 

документация 

 Описание на колекцията. Да не забравяме да отразим всички промени. 

 Изработване на единични образци 

 Подготовка на колекцията за продажби, агенти 

Производство и реализация  

 Предлагане на малки серии 

 Анализиране на пазарните резултати 

 Корекции 

 Тиражиране в по големи обеми 

Kовата форма дрехи wearable technology променя ролята на дизайнера. Задачата на 

дизайнера в случая е многопластова. Той трябва да създаде продукт, удобен, атрактивен, 

ефикасен за производство и най-вече функциониращ хармонично в обществото Иннс описва 

необходимостта от нова дизайнерска роля, която да е новаторска и оригинална (Иннс, 07). 

Дизайнерът трябва да има виждане за иновативен дизайн на облекло, различно от това на 

учените и инженерите. Ролята на дизайнера е да открие какви съставки са необходими да 

заеме от другите дисциплини. Дизайнерите на интелигентни изделия са принудени да създадат 

нов вид синтез.  

По-нататък в дисертацията са описани качествата, необходими на успешния дизайнер.  
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ПЕТА ГЛАВА. ИЗКУСТВО, ТЕКСТИЛ И ТЕХНОЛОГИИИ 

 

В тази глава  са разгледани примери които показватт взаимовръзката между текстила и 

изкуството на модния дизайнер.Четири проекти, в които текстилни изделия и технологии са 

използвани за здравословни и естетически цели , проведени в партньорство с Arizona State 

University (ASU) между 2002 и 2011 година.(периодът преди започването на дисертационния 

труд) 

 Сарцевината на хартията (2002) ее едно многопластово представление за модерен 

балет, при изпълнението на което се прожектират триизмерни изображения на влакна от ръчна 

хартия, наблюдавани под микроскоп. Прожекцията на сцената е завладяваща и изглежда като 

чели танцьорите се движат през сложен лабиринт от влакна.  

Е-движение (2005) е друг танцов спектакъл, който използва сензорната технология 

mоtion capture, така че движението на танцьорите пряко влияе на осветлението, звука и 

изображенията проектирани върху полу-прозрачен екран. Дрехите, изработени от сензорни 

текстилни изделия, представени на международната конференция Next fest в град  Сан 

Франциско през 2004 г., илюстрират потенциалното използване на съвременния текстил за 

физическа защита и благосъстояние в бъдеще. 

Телематичната рокля, един проект, който е създaден през 2008 г. и показва, че 

техническият текстил може да определи едновременно и формата и съдържанието на 

изпълнителското изкуство в бъдеще. Коментарите по тези проекти довеждат до една структура 

за подпомагане на модните дизайнери и потребителите на облекло в това да вземат 

информирани решения по отношение на създаването и потреблението на текстила, подходящ 

за носене. Контекстът е от решаващо значение при употреба и избор при закупуване на 

определени тъкани или дрехи. Проектите обсъждани в тази глава, са ограничени до етап, 

представяне на сцена, научна конференция или публикация в модни списания, което означава, 

че свързаните с тях тъкани не са предназначени да редовно носене. За да се направи 

структурата по-всеобхватна, проучването на текстила подходящ за носене е проведено сред 

различни групи от хора. Резултатите от проучването, които са анализирани в следващата 

глава, хвърлят светлина върху качествата, които хората очакват от тенденциите, предназначени 

за продължителна употреба на текстила.  

Сърцевината на хартията (2002) е съвместна разработка на Института за изследвания 

на изкуствата и катедра по хореография, биология и английски език в Държавния университет 

в Аризона. Сърцевината на хартията е проект, който Джин Валентин и Чарлз Казилек 

започват през 1998 година. Валентин създава ръчно изработена хартия от папур, юка, агаве, 

коприна и други естествени влакна. Казилек фотографира листа на микроскопично ниво и 

създава нови изображения. За самото печатане на платовете за костюми е използван 

широкоформатен принтер, който отпечатва образите на хартиените влакна. По време на 
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концерта изображенията се прожектират на екран с размери 11/20 метра, разположен зад 

танцьорите, от от пет прожектора с дисплеи от течен кристал.  

Казилек снима хартията с помощта на конфокален микроскоп със сканиращ лазер в 

ASU на Лабораторията за биообрази на Уилям М. Кек. Този тип микроскопия е приложим при 

създаването на ясни, триизмерни изображения и позволява да се видят не само повърхностните 

характеристики, но и да се надникне през целия лист. Микроскопът сканира последователно 

по-дълбоките слоеве на обекта и след това използва компютър, за да подреди различни 

изображения в една обща композиция. Тази техника елиминира размиването. След заснемане 

на обектите Казилек използва компютърна система, за да превърне снимките в изображения, 

които могат да бъдат разглеждани с очила, известни като 3D очила, за получаването на 

триизмерен ефект.  

Е–движение (2005) е от две части, организиран от катедра Хореография при 

Държавния университет в Ализона в сътрудничество с международно признатите хореографи 

Бил T. Джоунс и Триша Браун. Електронните сензори, вградени в костюмите задействат други 

сензори, поставени в стаята, а стайните сензори изпращат сигнали до компютър, за да 

променят осветлението, звуците и изображенията, прожектирани върху полупрозрачен екран, 

изработени от найлон. Ето защо, танцьорите не само отговарят на околната среда, но те също 

така влияят на околната среда, в която те танцуват в реално време. Материите, подбрани за 

костюмите, са полиестер и ликра, позволяващи дизайнът на костюма да изглежда като втора 

кожа. Тази инновативна за времето си технология motion capture е нов етап в историята на 

новите технологии и танца. 

Следващият проект е Биометричният костюм и Сензорен Хамелеон в 

сътрудничество с директора на Научно-оптоелектронни материали и устройства на Центъра за 

гъвкав дисплей. Той е и директор на центъра за приложна нано-био наука в ASU. Британската 

модна дизайнерка Жени Тилотсън, ръководител на Лаборатория за науката за модата и 

влиятелен лидер в областта сензорния текстил, също работи по този проект. Идеята на 

Биометричния костюм (прототип) е да почувства чрез сензорния дисплей нуждата от 

инсулин на страдащия от диабет и да я инжектира в тялото на страдащия от диабет. 

По това време тази идея изглежда като мечта, но вече е реалност. На пазара вече 

присъстват дрехи втора умна кожа. Военната камуфлажна версия е с вградени, патогенни 

детектори, горивна клетка и гъвкав електролуминисцентен дисплей, носен на китката. Тя може 

да следи здравословното състояние на един войник, да предава информация на медиците, ако е 

необходимо и дори да открива и реагира на биологични агенти като антракс.  

Проектът Телематично апретиране е създаден в лабораторията за дизайн и изпълнена 

в Университета Нотингам трент, като изследване на идеята за споделяне на текстил, подходящ 

за носене на разстояния. Концепцията на Телематичната рокля е дреха, която се 

материализира или се движи на различни места по време на изпълнение на живо, като по този 
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начин въплъщава идеята за съединителната тъкан между изпълнителите и облеклата, както и 

между публиката и изпълнителите. Изследването продължава и се реализира като между 

културно общуване с партньори на виртуалното представяне в Европа, САЩ, Бразилия и 

Япония. Екипът на Държавния университет на Аризона се включи в проекта през есента на 

2004 г., и аз проектирах ASU версията на телематичната рокля.  

Текстил за самото изкуство 

 Изборът на текстил  

Проектитите Сърцевината на хартията, E-Движение, Сензорен Хамелеон, 

Биометричен костюм и Телематично Апретиране всички те представляват текстил, 

предназначен за краткосрочно носене и с изключително естетическо въздействие. Първо, 

резултатите показват, че определените групи от хора имат уникални предпочитания, така че 

модните дизайнери трябва да разбират нуждите на специфични групи потребители, за да 

създадат продукти, които са най-подходящи за тези хора. Резултатите показват също, че 

съвременните хора обикновено очакват от дрехите си да бъдат удобни.  

Анализ на проучването за текстила подходящ за носене  

Структурата на дизайна на текстила, подходящ за носене, е създадена, за да помогне на 

модните дизайнери и потребители да оценят критичните фактори при вземането на решения. 

Структурата се състои от шест части: контекст, удобство, механични качества, естетическо 

въздействие, сензорни качества/интерактивност и фактори на устойчивост/достъпност. 

Първият компонент на структурата, който модните дизайнери и купувачите на облекло трябва 

да се обмислят е контекстът. Как и защо ще се ползва текстилът?  

Следващият компонент от структурата, който модните дизайнери и потребители трябва 

да вземат в предвид са отличителните качества на комфорт.  

Механичните качества на текстила са третата част от структурата. Механичните 

качества са свързани с отличителните качества, отнасящи се и до комфорта. Естетичното 

въздействие е четвъртият компонент на структурата на дизайна на текстила, подходящ за 

носене. В повечето случаи модните дизайнери не могат да предлагат продукти на 

потребителите, освен ако те нямат някаква степен на естетическо въздействие, основано на 

популярните стандарти.  

В основата на структурата на дизайна на текстила, подходящ за носене, петият 

компонент, който трябва да се вземе под внимание са сетивните качества/интерактивността. 

Този фактор се отнася до най-съвременния текстил, известен като интелигентен текстил, 

който може да улавя и реагира на промените във физиологията на ползвателя или на външната 

среда. В последната част на структурата е компонентът способност за рециклиране и 

разграждане, а също така и достъпност. В съвременната икономика, водена от 

потребителската ориентация, текстилът, подходящ за носене, е сравнително евтин и в голямо 

изобилие, така че е важно да се разгледа целият жизнен цикъл на текстила на носене. 
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 Специфичните свойства на текстила за носене се определят от влакната, които имат 

различна степен на еластичност, триене, огъване, срязване, разтягане и здравина. 

Съвременните модни дизайнери трябва да са информирани как свойствата на текстила 

взаимодействат с кожата и как влияят на човешката физиология и психика, за да могат да 

създават облекла, които са естетически приятни, удобни и многофункционални. 

  

ШЕСТА ГЛАВА. МОГАТ ЛИ WEARABLE TECHNOLOGY ДА ФОРМИРАТ 

НОВА КАТЕГОРИЯ ЗА ДРЕХИ 

 

В настоящия изследователски труд са използвани различни термини, които описват 

облекла, отличаващи се с определен дизайн, в който функцията и интелигентният материал 

съществуват хармонично. Технологията е необходим компонент, използван за активиране на 

функциите за събиране на данни от тялото или околната среда. В шеста глава на 

дисертационния труд се изяснява въпросът: Какво е творческото и артистично ниво на 

интелигентните облекла и как може да се получи функционален излишък от средствата за 

интегриране на технологиите? Тъй като двете не са взаимно изключващи се, съществуват 

интелигентни дрехи, които не се характеризират нито с привлекателен дизайн, нито с 

допълнителна функция. Носят се дрехи с интелигентна технология, например: качулка с 

вградени говорители и специално отделение за багаж; сака с вътрешни топлинни панели, също 

така, като примери могат да бъдат посочени безжичното дистанционно управление и 

акумулаторите. Вграждането на технологията е незабележимо, дори укузанията за 

съществуването на допълнителна функция или инструкции как трябва да се използват 

интелигентните облекла, са намалени или пропуснати. Техническите нововъведения не са 

отразени в проекта. Другата група включва интелигентни дрехи, които са създадени с фокус 

върху художественото изразяване и специалните ефекти. Вградените технологии не служат на 

практическата функция, а са произведения на изкуството, поетични виждания или критични 

коментари. Артистичната мода (например облеклата, проектирани от известния дизайнер 

Чалаян Хюсеин, както и от колегата му Ying Gao и други), е представителна за тази категория. 

Като експериментални и единствени по рода си те са представени на модни ревюта и в 

галерии, изискват сложни умения и сложно програмиране и работят на границата на това, 

което е технически осъществимо. Те са чудеса, а не дрехи, тъй като отговарят на изискванията 

на модния подиум, а не на ежедневното облекло. 

И накрая, последната категория съдържа интелигентни облекла, които предлагат 

едновременно предизвикателен дизайн и полезна стойност. В най-добрия случай 

интегрираната технология или новаторският електролуминисцентен печат улесняват 

ежедневния живот и показват иновативния характер на елемента по привлекателен начин.  
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По отношение на научноизследователския въпрос дали и как изразяването на 

семантичния продукт може да комуникира с новаторския състав на интелигентните облекла с 

помощта на дизайн; произхождат три категори от продуктите, обсъдени по-горе. На първо 

място, избраната технология или самият интелигентен материал комуникират с иновативният 

характер на интелигентните облекла, които се дължат на естествено означени признаци. 

Например, мигащи LED, електро-луминисцентна и термо-хроматични мастила, които 

променят цвета на текстилен печат както и задвижващи механизми, които превръщат формата 

на дрехата самостоятелно не оставят никакво съмнение, че участват новите технологии. Второ, 

умишлено са разработени изкуствени признаци за индикация, които съобщават иновациите. В 

случай на прилагането на проводящи или нагряващи прежди, докосване или ултразвукови 

сензори и др. Интеграцията на интелигентната технология не е видима за наблюдателя. В този 

случай или дрехата изглежда като традиционно облекло, или дизайнерът успява да създаде 

знак или символ, който споделя отличителния характер на високотехнологичното облекло по 

повече или по-малко изтънчен и привлекателен начин. И накрая, има и такива интелигентни 

облекла, където езика на продуктът не може да изрази цялия си необикновен характер. 

Допълнителните елементи не са видими за наблюдателя или заради намерението, продуктът 

изглежда като нормално облекло или защото семантичните аспекти не са обект на внимание от 

страна на дизайнера. Ако приемем, че изборът на дизайнерска стратегия зависи от самите 

интелигентни технологии, областта на прилагане и предпочитания са необходими и желани от 

целевата група.  

Тъй като wearable technology се определят като хибридни продукти, които интегрират 

елементи от технологията, облеклото и модата, се предполага, че при създаването на общи 

критерии за проектиране трябва да се вземат предвид и двата критерия – този, които е от 

значение за дизайна на потребителската електроника и този, които се отнася за облеклото и 

модния дизайн. В зависимост от технологията, прилагането на облеклото и целевата група, 

тези критерии ще се нуждаят от специфична тежест. В тази глава е направен анализ на 

теоретични и визуални примери, представящи дизайнерският процес и резултатите от него при 

проектиране на wearable technology. 

 В тази група облекла функцията стои пред естетиката въпреки, че технологиите са 

естетически вплетени в техния дизайн. Товd са дрехи от медицински характер, като 

например рокля с подвижен ръкав за наблюдение на движението на ръката след удар, 

ръкавица която дава сигнали на хора с изгубено зрение и колан за правилна позиция на 

гръбначния стълб. 

 Група облекла, включваща проектите: Тtranscendent, Allure, Re-flux, Blue perception, 

Intimacy и White clarity представя втората категория облекла, при които функцията и 

естетиката са почти равностойни. Те изглеждат като обикновени, официални облекла, без 
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намек за интерактивност. Новите текстилни технологиите са умело вплетени в тях, което 

ги поставя в нова категория модни облекла Wearable technology.  

 Тази категория се състои от шест облекла, вдъхновени от два различни континента – Азия 

и Америка. Технологиите са използвани за създаването на интерактивна инсталация, 

предоставящи на наблюдателя нов вид усещане и реагират на различните човешки сетива: 

слух,обозрение, мирис, докосване. 

White clarity е кинетична рокля, създадена по поръчка на самолетната компания Делта 

за една от рекламните им кампании. На лявото рамо е инсталиран моторен сървер, който с 

помощта не текстилен сензор (чрез докосване) задвжва мотори и крилото-ветрило се отваря и 

затваря, символизиращо изкуството за летеж и свобода. 

Iridescence се състои от две облекла, вдъхновени от природата и които имат 

интерактивен характер. Текстилът е интелигентен, реагира на светлината и има нанопокритие. 

Роклята и саакото са символ на интимната връзка между технологията и човека. Тази колекция 

е показвана няколко пъти, както по модни дефилета, така и в престижни галерии. 

Blue perception е проект, при който формообразуването на елементите е многопластово. 

Първият пласт на дизайн концепцията е кинетична инсталация, вдъхновена от водата. 

Първоначалното функционалното и композиционно решение на роклята зависи от нейното 

предназначение. В случая, вдъхновението е Водата; предназначението е изложение в музей и 

спецификтата на дизайна е интерактивност. Невъзможно е композиционните средства да бъдат 

разглеждани само като способ за хармонизация на формата. Тяхното използване води не само 

до формални структури, но и до сложни образни, съдържателни елементи. В този случай 

хармонизацията на естетическия елемент елемент и функционалността на технологията е 

постигната. Роклята демонстрира движение в долната част на полата. Тази интерактивност е 

постигната като на запомнящия формата си метал натинол, втъкан между коприната и плъстта, 

се подаде топлина. Вторият пласт на дизайн концепцията, е за роклята на чувствата. В самата 

рокля е вграден микроконтролер, който усеща степента на емоционалност чрез топлинен 

сензор и изпраща сигнали на многоцветни диоди. Те променят цвета си от червено до лилаво и 

синьо в зависимост от различията в телесната температура. Светлодиодите са пришити с 

проводим конец от обратната страна на роклета. За да се прикрият и в същото време да отразят 

светлината, 400 броя кристали сваровски са вградени в роклята. Успешно е представяна на 

няколко ревюта, участвала е във фотосесия с холиводската актриса Адрианне Уилкинсон; в 

теливизионно предаване, както и на конференцията  Smart Fabrics в Сан Франциско. Платът, 

избран за тази рокля, е морско синя органза, 100% коприна, сваровски кристали алпака вълна, 

използваните техники са: nino felting техника за частично наплъстяване на вълната в плата. В 

долната си част, роклята извършва движения, имитиращи вода.  

Transcendent е сватбена рокля, направена от 15 метра копринена батиста, използвана за 

полата на роклята и еко кожа в цвят сахара за изработката на асиметричната горна част. Полата 
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е многослойна, конструирана от няколко пласта, скроени във формата на кръг, така че да се 

получи по-голям обем. В нея незабележимо са пришити светлинни диоди, които след като 

получат конмандата от LilyPad микроконтролиращ компютър, започват да светят в синхрон с 

пулса на сърцето. Роклята е направена с цел лично изразяване; технологията, използвана за 

нея, допринеся за решението на дизайна. За направата на горната част е използвана бяла кожа, 

която не е шита, а само разтягана върху калъп с формата на торс (стара техника, използвана от 

индианското племе Навахо). Дизайнът е асиметричен с удължена лява яка, зад която умело е 

вмъкнат flex сензор, реагиращ на движението на тялото и съответно задействащ светлинни 

диоди в различни конфигурации. Роклята цели да изрази степента на емоционалност. През 

2013 година този проект е представен в Музея за текстилно изкуство в Гент (Белгия), както и 

на симпозиума Текномода в Истанбул. Следващият проект е Allure рокля, изработена от 

полиестерен шифон и естествена кожа.  Горната част има вграден разтеглив сензор на гърба, 

който реагира на промяната на гръбначния стълб и сигнализира, задвижвайки вибриращ 

сензор, в лявата страна. Роклята може да бъде използвана за контролиране на позата при 

различните възрастови групи. Един от прототипите е използван в школата за балетни танци 

при Аризона Балет.  

Re-flux е интерактивна рокля, направена съвместно с бразилския програмен инженер 

Луиз Зонатело. Роклята най-вече може да бъде използвана като сценично облекло. В самата 

пола са вградени 5 акселометъра, LilyPad, литиева батерия, XB антени за безжично свързване. 

Полата играе ролята на електронен интерфейс, който улавя движението на плата и го превръща 

в органично движещи се графики и звуци. Уникалността на този проект се състои в това, че 

роклята на пръв поглед изглежда като нормална вечерна рокля, без да издава някаква следа от 

вградената технология в нея. 

Text-ile memoriescape е колекция от шест рокли, вдъхновена от две различни култури, 

южно-източна Азия и южно западна Америка. Авторът на дисертацията има траен интерес към 

от невероятно изтънчените образи от изрязана хартия в азиатската хартия. Тази техника я 

вдъхновява да използва синтетична плъст, лазерно изрязана с орнамента на стилизирани листа 

или текстове. А за полите е използван полиестерен плат, органза. Вдъхновена от техниката 

шибори, топлинно обработен плат, предварително вързан с различни форми, за да се получи 

триизмерен ефект и богатата тактилност на плата. Тази текстура е планирана с цел умело да 

прикрие технологията, вградена в него. Като цялостна идея, роклите имат интерактивен 

характер и създават едно преживяване използвайки различните човешки сетива. Роклите, 

вдъхновени от Изтока, са в монохромна гама, като преобладават само тонове на сиви, бели, 

кремави и от части черни акценти. Трите рокли са изложени като инсталация в музея на 

изкуствата и науките в Сингапур. Две от роклите са окачени в пространството на различни 

нива, умишлено разположени пред екрани за дигитални прожекции.  Роклята, стъпила на пода 

с помощта на тактилен сензор, направен от бродерия и проводими конци, способни да 
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контролират останалите две рокли и дигиталните образи, прожектирвани на големите екрани. 

Двете рокли: роклята Светлина и роклята Музика се подчиняват на командите на третата 

рокля, благодарение на вградените в тях електронни процесори, чипове и светодиоди. 

Използваните микроконтролери raspberry pi и makey-makey правят тези рокли изключително 

интерактивни, като карат много от посетителите в музея да останат пред тях за дълго време. 

Проявеният интерес от страна на публиката показва, че този нов вид интелигентни облекла е 

много любопитен за хората. Останалите три рокли са вдъхновени от стъклените пластики на 

Чихули и пейзажа на пустинната ботаническа градина. Цветовата гама е много наситена, 

използвани са основните цветове синьо, зелено и червено. Елементите от техниката шибори се 

повтарят, както и лазерното изрязване върху плъстта. 

Методика на преподаване на дизайна за облекло wearable 

В света се обръща внимание на обучението на нови кадри текстилци и дизайнери, 

които да работят, развиват и усъвършенстват приложението на носимата технолоигия. 

Обучението набляга на спецификата на творческия процес и на развитието на тези нови 

технологии. Особено е показателно свързването на тези технологии с принципите на новото 

обучение, където се набляга на креативността, идеята за концептуалноста, характерна за този 

аспект на обучение е, че се променя ролята на преподавателя, а от там и на студента. Те вече 

работят и творят в своеобразни екипи. Друг аспект на обучението е методически, работата на 

преподавателя се отнася и до творчеството на студента, който в определени моменти поема 

водещата роля, докато преподавателят поставя задачите, разисква проблемит, насочва при 

брейнсторминга, както и при мисленето. Това нов тип обучение има отношение и към 

дигиталните форми на обучение. В тази връзка е редно да се упомене творческата работа със 

студенти, които работят с носими технологии чрез представянето на няколко проекта.  

Представените проекти са на студенти от училището по Изкуство, дизайн и медия от 

Технологическия университет Нанянг в Сингапур. Класовете, в които се засягат wearable 

technology са: технология, изкуство, мода, проблеми на индустриалния дизайн, а wearable 

technology привличат студенти от много специалности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Резултатите от теоретичното изследване и приложението в дизайна на интелигентните 

текстилни изделия дават основанието да се обобщят следните примери и заключения: 

 Изследването разглежда различни видове съвременни материали, които са градивните 

елементи на интелигентните текстилни изделия и представляват основа за нов тип 

дизайнерски решения; 

 Изследването показва, че при проектирането на интелигентни интерактивни прототипи 

е крайно необходима симбиозата между художествено творчество и новите текстилни 

технологии; 

 Огромно значение имат субективните и обективни фактори, влияещи върху естетико-

функционалното изграждане на облеклата; 

 Проектирането на облекла от интелигентен текстил разкрива богатите  възможности на 

приложение на интелигентни текстилни изделия както и примери намиращи се на етап 

научно изследователски разработки и експериментален стадий академичните примери 

на интелигентните текстилни изделия;  

 Разгледан е дейността на дизайнерите при развитието на интелигентните текстилни 

изделия в наши дни, както и тяхното евентуално бъдещо развитие; Направена е 

класификация интелигентните текстилни изделия според степента на изразеност на 

факторите: функция, функция и форма, форма. 

 Изведени са основни аспекти на проектирането на облекла от интелигентен текстил. 
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ 

 

 Трудът аргументирано обобщава теоретичните аспекти при проектиране на облекла от 

интелигентен текстил. 

 На базата на широкопроспектен анализ е доказанаинтердисциплинарната роля на 

дизайнерския трудкато фактор обединяващ усилията на много специалности като 

технолози, инжинери, биолози, програмисти и специалисти в областта на човешкия 

фактор, маркетолози и др. 

 За първи път в българската теоритична литература по дизайн са изведени основни фази 

на творческия дизайнерски процес. 

 Изследването при проектирането на облекла на базата на Wearable technology е особено 

полезно за студентите от специалностите на НХА, Текстил- изкуство и дизайн и 

Nanyang Technological University, Art, Design and Media. 

 Представя световен и личенавторски опит в областта на дизайн на базата на Wearable 

technology 

 Аргументирана е връзката между технологичните аспекти на Wearable technology като 

са изтъкнати и рисковите фактори от използването на нанотехнологиите. 

 Трудът е първата научно обоснована теория с практически примери в специална 

литература по дизайн на Wearable technology в българската специализирана литература. 
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