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зони в тяхното ядро, породени от сводовия ефект на стръмните брегове. Тези научни 

факти са послужили и като отправна точка за собствените изследвания на докторанта.  

Личи, че литературният обзор е направен строго целенасочено, без лутане или 

колебания, намерени са наистина подходящи съвременни източници от най-високо 

научно равнище. 

Оценка на целите и задачите  

В началото на третата глава докторантът декларира задачите на собствените 

изследвания в дисертацията: дефиниране на геометрията на стената и топографията на 

долината; физико – механични характеристики на материалите; 2D и 3D анализ по 

метода на крайните елементи (МКЕ); сравнение на резултатите и изводи.  

Приемам напълно задачите на докторанта, заявени и изпълнени по този ред. 

Оценка на собствените изследвания   

Собствените изследвания и разработки в дисертацията се свеждат до: 

1. Създаване на базисен изчислителен модел на скално – насипна стена в 

тясна долина по МКЕ; 

2. 13 решения на задачата с вариране на отношението на дължината на 

короната на стената (L) спрямо ширината на реката (B) при ширина на долината 20m и 

40m; 

3. Формулиране на зависимости в резултат на изводите; 

4. Решаване на числен пример за напрегнатото и деформирано състояние на 

каменно – насипната стена на яз. „Камчия” и съпоставяне с резултатите от режимните 

наблюдения. 

Моделирането е извършено със сложни пространствени крайни елементи. 

Първото решение е равнинно, останалите 12 решения са пространствени. Чрез сложния 

изчислителен модел докторантът е успял да постигне поставените цели и да получи 

ясно изразени зони на пластифициране на ядрото и на локална загуба на устойчивост 

по откосите. Влиянието на стръмните брегове е очевидно, благодарение на 

сравнителния анализ. Подробното прецизно пространствено моделиране е дало 

възможност да изпъкнат зоните на концентрация на напреженията и на засводяването, 

от което да се видят опасните места в конструкцията. При двуизмерните и опростени 

аналитични модели не може да се постигнат такива изчерпателни резултати.  

Констатираните деформации по стената на яз. „Камчия” са много близки до 

изчислените с модела и могат да се намерят съответствия между тях. 

Смятам, че илюстрирането на теоретичните изследванията с примера от яз. 

„Камчия” и сравнението между изчислените резултати с измерванията от режимните 

наблюдения е достатъчно убедително доказателство за тезата на докторанта. 

Приложният ефект на заключенията е очевиден.  

Дисертацията съдържа всичките необходими съставки (литературен обзор, 

анализ, собствени теоретични разработки и практическо приложение, подкрепени с 

измервания), които са логически свързани и завършва със закономерни изводи и 

заявени аргументирани приноси. 
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Оценка на приносите 

Смятам, че действителните приноси на докторанта са от втория до петия. Първият 

формулиран принос е само предпоставка за разработката, а формулировката на 

последния шести принос представлява разширено пояснение на предходните.  

Оценка на автореферата и публикациите 

Авторефератът отразява изчерпателно съдържанието на дисертацията.  

Представени са две публикации на докторанта по темата. Публикациите са на  

български език, едната от тях е в съавторство.  

Лични впечатления от докторанта 

Имам дългогодишни лични впечатления от практическите занимания на 

инж.Тоньо Чолаков като проектант и консултант на хидротехнически обекти и съм на 

мнение, че набраният практически опит в съчетание със задълбочената му теоретична 

подготовка са послужили като много добра основа за разработването на дисертацията.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Представената дисертация има необходимите качества и отговаря на 

изискванията на чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България за присъждане на образователаната и научна 

степен „доктор” по професионално направление: 5.7 “Архитектура, строителство и 

геодезия”, научна специалност: 02-15-07 “Хидротехническо строителство”. 

 

София, 18.11.2014 год.  Член на научното жури: 

     
(доц. д-р инж. Чавдар Колев) 




