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С Т А Н О В И Щ Е

от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов

ОТНОСНО: Дисертационен труд за присъждане на образователната и

научна степен “доктор” по научната специалност „Синтез на архитектурата

с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн” от професионално

направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”.

ТЕМА: ДИГИТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО В

ДИЗАЙНА ЗА АРХИТЕКТУРАТА ОТ КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА

XXI ВЕК

АВТОР: арх. Христо Димитров Топчиев, докторант в редовна форма

на обучение към катедра „Архитектура и Урбанистика” на Архитектурния

факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна.

НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: чл.-кор. на БАН, проф. д.а.н. арх. Атанас

Ковачев и проф. д-р арх. Росица Никифорова.

Становището е изготвено на основание заповед № 1612/ 08.11.2018 г.

на ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”, с която съм утвърден за член на

научното жури за защита на дисертационния труд на арх. Христо Димитров

Топчиев и решение на първото заседание на научното жури.

Представеният от докторанта дисертационен труд е с обем 186 стр. и

се състои от въведение, три глави, заключение, библиографска справка,

списък на публикациите и докладите на автора. Съдържа 65 фигури, от

които 32 авторски, 33 чужди и 17 таблици, разработени от автора. В

библиографската справка за ползваната литература са посочени 81

източника на кирилица и латиница. Авторефератът е с обем 55 стр.

Актуалността на дисертационния труд, който е с теоретична и

приложна насоченост, се определя от навлизането на дигиталното

производство в архитектурата, което приближава проектантите

непосредствено до процеса на реализация и създава необходимостта от
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добро познаване на съвременните възможности за дигитално моделиране и

производство.

Дисертационният труд „Дигитално моделиране и производство в

дизайна за архитектурата от края на ХХ и началото на ХХІ век“ се явява

обстойно и задълбочено научно изследване по темата, целящо „да

формулира методика за работа със съвременните средства за дигитално

моделиране и дигитално производство, отчитайки променливите етапи в

зависимост от избраните технологии и взаимните влияния в рамките на

общия процес…“.

Приемам тезата на автора, че „Процесите на дигиталното моделиране

и дигиталното производство в дизайна за архитектурата могат да бъдат

разглеждани като общ процес. Той се състои от взаимно свързани етапи,

които са различни в зависимост от избора на конкретно избраните методи

на формообразуване, технологии за производство, характеристики на

материалите и други условия“.

Арх. Топчиев отлично познава състоянието на разработваната

проблематика у нас и в чужбина.

Дисертационният труд е добре структуриран и богато илюстриран,

като авторът последователно и убедително излага тезите си.

Теоретичният модел и приложените методи за научно изследване

позволяват постигне на поставените в дисертационния труд цели и задачи.

Авторефератът представя адекватно дисертационния труд и отговаря

на законовите изисквания, като в него коректно са изложени основните

теоретични постановки, съдържанието, постигнатите резултати и приноси.

Арх. Топчиев има 4 публикации /доклади по темата на труда си.

Приемам изтъкнатите от автора основни приноси, а именно:

- На база задълбочено изследване на историческото развитие на

дигиталното моделиране и производство в контекста на дигиталната

революция, са очертани основни етапи от появата до налагането на

дигиталните технологии в дизайна за архитектурата;
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- Проведен е сравнителен анализ на по-важните изследвания по темата

на дисертацията, като в обобщен вид са изведени ключови виждания,

теории и класификации за дигиталното моделиране и дигиталното

производство, стратегиите, етапите и методите за формообразуване;

- Идентифицирани са специфичните проблеми при дигиталното

моделиране и производство в България, в това число образователните,

технологичните, финансовите и административно-правните;

- Извършено е детайлно изследване на най-новата практика в дизайна

за архитектурата, като са обхванати знакови обекти, реализирани във

второто десетилетие на XXI век, от което са направени изводи, че

съвременните тенденции се насочват към моделиране на сложни

геометрични форми, използване на гъвкави NURBS графични примитиви и

алгоритмични модели за автоматизирано моделиране;

- Изведена е аналитична матрица, която може да се използва като

методология за обективно изследване на примери, свързани с дизайна за

архитектурата, реализирани чрез дигитални технологии за моделиране и

производство;

- Разработена е методика за работа при дигитално моделиране и

производство, конкретизираща стъпките и етапите от процеса в зависимост

от избрания метод на формообразуване, характеристиките на модела и

технологията на производство;

- Доказана е работната хипотеза, че процесите „дигитално моделиране”

и „дигитално производство” могат да бъдат разглеждани като общ процес

„дигитално моделиране и производство”.

Дисертационният труд „Дигитално моделиране и производство в

дизайна за архитектурата от края на ХХ и началото на ХХІ век“ с автор арх.

Христо Димитров Топчиев показва, че докторанта притежава задълбочени

теоретични знания и професионални умения по научната специалност

„Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен
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дизайн”, аналитично мислене и способност да провежда самостоятелни

изследвания в научната област.

Дисертацията на арх. Топчиев е разработена самостоятелно и съдържа

научни резултати, които представляват оригинален принос, като доразвиват

и обогатяват съществуващите знания по научната специалност. Тя отговаря

на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в

Република България, Правилника за прилагането му и Наредбата за

придобиване на образователна и научна степен “доктор” и научна степен

„доктор на науките“ във ВСУ„Черноризец Храбър”.

Предвид гореизложеното, убедено препоръчвам на почитаемото

научно жури да присъди на архитект Христо Димитров Топчиев

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност

„Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и

архитектурен дизайн” от професионално направление 5.7.

“Архитектура, строителство и геодезия”.

януари 2019 г. проф. д-р арх. Антон Гугов:


