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Р Е Ц Е Н З И Я

от проф.  д-р инж. Марина Дончева Трайкова

УАСГ, катедра “Масивни конструкции”

за дисертация на тема „Изследване на диафрагменото поведение на

стоманобетонни плочи с отвори“

представена от

инж. Йонко Георгиев Димитров,

ЧВМ Консулт ЕООД

с научен ръководител: доц. д-р инж. Дария Михалева

1. Кратки биографични данни

Инж. Йонко Димитров придобива бакалавърска степен по

специалността „Строителство на сгради и съоръжения“ през 2016 г. във

Висше Строително Училище „Любен Каравелов“, гр. София. През

декември 2017 придобива магистърска степен по специалността

„Строителство на сгради и съоръжения“ (строителен инженер –

конструктор) и магистърска степен по специалността „Мениджмънт на

инвестиционни проекти“ във Висше Строително Училище " Любен

Каравелов" – гр.София. От октомври 2019 г. е докторант във Варненски

Свободен Университет „Черноризец Храбър“, гр.Варна

Инж. Димитров работи последователно в „Балканстрой“ АД, София,

България като технически ръководител, в „Джи Пи Груп“ АД, София,

България и „Интегрирани Строителни Системи“ ЕООД, София,

България като проджект мениджър, в Автомагистрали Хемус АД,

София, България като изпълнителен директор и член на съвета на
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директорите, като преставител на ДЗЗД Пашмакли в проекта

“Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”.

От юли 2021 г. към момента на написването на рецензията инж.

Йонко Димитров е строителен инженер в ЧВМ Консулт ЕООД.

Инж. Димитров притежава сертификат за правоспособност

"Оценител на недвижими имоти", издаден от Камарата на

Независимите оценители в България, удостоверение за Пълна

Проектантска Правоспособност (ППП) за Строителен Инженер -

Конструктор, издадено от Камарата на Инженерите в Инвестиционното

Проектиране (КИИП-София, серификат за завършен курс по "Нервно-

лингвистично програмиране" и сертификат за завършен курс

"Вълшебството на публичната изява“.

2. Описание и анализ на представените материали

Докторантът инж. Димитров е предствил следните материали:

автореферат от 47 страници, дисертационен труд (съдържащ 86

страници фактическа част, 57 фигури, списък с 69 източника на

използваната литература (66 – на английски език и и 3 – на български

език), Приложение А – 52 страници), списък с приноси (научно-

приложни и приложни), насоки за бъдещи изследвания, списък с

публикации на докторанта (3 броя публикации).

Дисертацията е структурирана в 4 глави:

Глава 1 Литературен обзор

Глава 2 Методи за изследване на диафрагменото поведение на

стоманобетонни плочи.

Глава 3 Изследване на диафрагменот поведение на стоманобетонни

плочи с отвори.
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Глава 4 Анализ на диафрагменото поведение на стоманобетонни плочи

с отвори.

Представената дисертация започва с въведение и завършва със

заключение.

Дисертацията разглежда поведението на стоманобетонните плочи

в рамките на пространствената работа на конструкцията при сеизмични

въздействия. Темата е актуална като се има предвид, че голям процент

от съвременните решения на подовите конструкции не винаги

отговарят на приемането за „корава диафрагма“, залегнало като базова

предпоставка в числените модели за анализ на стоманобетонните

конструкции при сеизмични въздействия. Изследването на

диафрагменото поведение на подовите конструкции е съществено за

разпределението на сеизмичните сили между вертикалните елементи и

в този смисъл работата е важна в изясняването на проблема.

Представеният преглед на литературата и анализа на състоянието

на проблема е точна и избраната в работата методика е правилно

подбрана.

Целта на дисертацията: „Дефиниране на количествени критерии

за предварителна оценка на диафрагменото поведение на

стоманобетонни плочи с отвори“ е формулирана коректно.

3. Научни публикации на докторанта

От анализа на представения списък 3 публикации може да се

направи следната класификация на преставените публикации:

1) Според мястото на публикуване:

Статии в годишници на университети - 2

Томове от международни научни конференции в България - 1
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2) Според вида:

Статии – 2

Доклади – 1

3) Според езика, на който са написани:

Български език – 3

4) Според броя на авторите:

Самостоятелни – 2

С 1 съавтор – 1

4. Бележки и препоръки по представените материали

След подробно запознаване с предоставените материали, авторът на

рецензията има следните бележки и препоръки към докторанта Йонко

Димитров и представената от него дисертация:

1. Използвани са термини, често срещани в англоезичната литература,

на които в много от случаите е предложен буквален превод.

Празвилният поход в такива ситуации е да се потърси смисловото

терминологично съответствие, а не буквалния превод като например,

но не само „strut and tie model“

2. Представените фигури трябва да бъдат обработени от автора, а не да

бъдат копирани директно от източника със съответния текст на

български език.

3. Независимо от многото изследвани варианти на базовия компютърен

модел, рецензентът препоръчва в продължение на работата, да бъдат

извършени изследвания върху модели, базирани на по-малко
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приемания и предпоставки, които отразяват реалистичното поведение

на действителни конструкции.

4. Препоръчвам на кандидата да търси по-широко отразяване на

получените резултати в издания и на форуми извън страната.

Представените бележки и препоръки в никакъв случай не намаляват

стойността на представената дисертация както и на получените в нея

резултати и формулирани приноси.

5. Оценка на претендираните приноси в дисертацията

Представени са 5 приноса, които са като цяло в научната област на

докторанта. Те са дефинирани като научно-приложни и приложни.

Рецензентът приема приносите на кандидата.

Дисертацията е разработена след сериозно проучване на литература,

свързана с изследваната тема като разработката и направените изводи

са авторски, а формулираните приноси имат характер на „обогатяване

на същестуващите знания“.

6. Оценка на личния принос и работата на кандидата

Приемам, че представената дисертация и публикациите са лично

дело на кандидата.

Авторефератът към дисертационния труд отразява най-

същественото от дисертационния труд, вярно и точно.
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7. Заключение

Въз основа на горното, смятам, че представената работа

притежава качествата, необходими за присъждане на

образователаната и научна степен „Доктор“ и подкрепям

насочването на докторанта инж. Йонко Георгиев Димитров към

публична защита на представения от него дисертационен труд,

05.05.2022 г. Член на научното жури и рецензент:

София / проф. д-р инж. М. Трайкова /


