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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно 

и научноприложно отношение 

Разглежданата в дисертационния труд тематика за изследване на възможностите за 

използване на технологиите за виртуално прототипиране при изграждане на дигитален 

близнак на изделия, изискващи извършването на сложни мултифизични симулации е актуална 

в научно и научноприложно отношение. Предлагането и тестването на решения, които служат 

за поетапно прецизиране и валидиране на виртуалния прототип въз основа на данни от 

създадени физически прототипи е задача с голям приложен потенциал в средносрочен и 

дългосрочен план. 
 

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа 

интерпретация на литературния материал 

В дисертацията е направен обзор на базата на актуални литературни източници и е 

дадена оценка на проблема с посочване на подход за неговото решаване. Списъкът с 

използваната литература съдържа 86 заглавия на български и английски език.  Докторантът 

демонстрира познания и умения да анализира и оценява наличната информация като 

творчески я обобщава и използва в рамките на проведеното изследване.  
 

3. Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 

задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси 
В дисертацията се заключава, че разглежданият проблем е все още недостатъчно изучен 

и се обсъждат няколко начина за решаването му. След обстоен анализ се предлага 

използването на  подход, съчетаващ 3 каскадно свързани етапа, в които последователно  чрез  

извършването на мултифизични  симулации и използването на данни от създадени  физически 

прототипи се настройва виртуалния прототип на сложен обект. Разработеният каскаден 

подход за изграждане и прецизна настройка на мултифизичен виртуален прототип е апробиран 

в процеса на проектиране на модификации на радиална асинхронна електрическа машина като 

е демонстрирана  висока степен на съвпадение на основни параметри, изчислени чрез 

виртуален и определени чрез реален прототип на проектираното изделие.  

Обобщено може да се заключи, че избраната методика е в съответствие с поставената 

цел и задачи на дисертационния труд.  
 

4. Научни и/или научно-приложни приноси на дисертационния труд 
Приемам описаните в дисертационния труд научно-приложни и приложни приноси, по-

важните от които са:  

- Разработен е иновативен каскаден подход за създаване на виртуален прототип на 

проектирани и съществуващи изделия с отчитане на спецификата на сложни 

мултифизични процеси и на техните симулационни модели. Анализирана и 

оценена е ефективността на предложения подход и е демонстрирана висока 

степен на съвпадение на резултатите, изчислявани чрез виртуалния прототип в 

сравнение с данните, получавани от физически прототипи. Създаденият по този 

начин виртуален прототип може да бъде доразвиван до дигитален близнак. 

- С използване на разработения каскаден подход са създадени и са прецизно 

настроени виртуални прототипи на сложни мултифизични обекти – 
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непрекъсваемо захранване с кинематичен акумулатор на енергия, радиална 

електрическа машина с вградени постоянни магнити и аксиална индукционна 

електрическа машина без постоянни магнити. 

- Представеният в дисертацията подход е използван за разработване на 

иновативна концепция за синхронна безколекторна машина без постоянни 

магнити. Демонстрирано е, че проектираният ротор на тази машина може да се 

използва и вгражда в конвенционални асинхронни машини като по този начин се 

създава модификация с увеличен коефициент на полезно действие при запазване 

на статора на оригиналната конструкция.  

Формулирането на приносите в дисертационния труд на места изисква по-голяма 

прецизност. Обстойният преглед на всички представени материали оформя впечатлението, че 

постигнатите резултати са предимно лично дело на докторанта и че той демонстрира 

капацитет за самостоятелна изследователска дейност. 
 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на 

изданията, в които са отпечатани 
Във връзка с дисертационната работа са направени в съавторство 4 научни  публикации 

и е регистриран 1 полезен модел.  Две от публикациите са в издания, индексирани в SCOPUS.  

Публикациите са в трудове на престижни международни конференции, което дава основание 

да се заключи, че постиженията и резултатите от дисертацията са представени на авторитетни 

научни форуми и са станали известни на изследователската общност.  
 

6. Мнения, препоръки и бележки 
Дисертацията представлява завършен научноизследователски труд. Систематично е 

изследван поставеният проблем, постигнати са оригинални научно-приложни резултати и са 

предложени полезни практически решения. Дисертационният труд има ясна и логически 

обоснована структура, представените материали са оформени внимателно и прецизно. 

Постигнатите резултати отговарят на поставената цел и на дефинираните задачи. Докторантът 

демонстрира знания и умения за разработване на сложни мултифизични проблеми, за 

решаване на които  успешно и ползотворно използва съвременни софтуерни продукти и 

творчески прилага  концепциите за виртуален прототип и дигитален близнак.  По отношение 

на  описаните данни от проведените практически експерименти препоръчвам да  бъдат 

представени за всяко от трите каскадни нива и някои междинни резултати, демонстриращи 

цикличното подобрение в виртуалния прототип въз основа на измерените данни от физическия 

прототип, а не да се дава информация направо за крайното решение, за което е постигната 

желаната степен на съответствие. Добре би било и да се коментира как по-точно разработеният 

каскаден подход е помогнал да се достигне до идеята за създаването иновативния дизайн на 

аксиалната индукционна електрическа машина и на  концепцията за синхронна безколекторна 

машина без използване на постоянни магнити, а не да се описва директно полученият краен 

резултат. Това би помогнало да се развитие предложеният подход в по-широко приложима 

методика за решаване на задачи от разглеждания клас. 
 

7. Заключение 
Оценявайки представените материали смятам, че в рамките на дисертацията са 

постигнати значими научно-приложни и приложни приноси. Изпълнени са изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав на Република България, на Правилника за неговото 

прилагане в Република България и на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени в ТУ–София. Давам положителна оценка на представения дисертационен 

труд и намирам за основателно да предложа да се присъди на маг. инж. Благовест Николов 

Златев образователна и научна степен „доктор” по научна  специалност „Автоматизация на 

инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране” в професионално направление 5.1 

„Машинно инженерство”. 

 

05.05.2022 г.     ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

 

София        /проф. д-р инж. мат. Ст. Малешков/ 
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REVIEW STATEMENT 
 

On dissertation thesis submitted for acquiring of the educational and  

scientific degree “Doctor” 

Author:  M.Sc. Eng. Blagovest Nikolov Zlatev 

Topic: Development and research of the process for creating a digital twin through 

virtual prototype 

Member of the scientific jury: Prof. Dr. Eng. Math. Stoyan Bogdanov Maleshkov 

 

1. Relevance of the problem developed in the dissertation thesis in scientific and 

applied terms 

   The topic discussed in the dissertation for examining approaches for applying virtual 

prototyping technologies in creating digital twin of products, which require the fulfillment of 

complex multiphysics simulations is relevant in scientific and applied terms. Proposing and 

testing solutions that stepwise improve and validate the virtual prototype using data from created 

physical prototypes is a task with great mid- and long-terms applied potential. 
 

2. Degree of knowledge of the state of the problem and creative interpretation 

of bibliography 

The dissertation provides an overview based on current literary sources and gives an 

assessment of the problem with an indication of possible approach to its solution. The list of 

literature used contains 86 titles in Bulgarian and English. The PhD candidate demonstrates 

knowledge and skills critically to analyze and evaluate the available information by creatively 

summarizing and using it in the framework of the dissertation thesis. 
 

3. Compliance of the selected survey methodology and the purpose and tasks of 

the dissertation thesis with the contributions achieved 
The dissertation concludes that the problem under consideration is still not well studied 

and several approaches for solving it are described and considered. After extensive analysis, the 

use of a three cascade linked layers approach is proposed to be used, whereby applying 

multiphysics simulations and data from created physical prototypes a virtual prototype of 

complex object fine-tuned. The developed cascade approach for creation and fine adjustment of 

multiphysics virtual prototype is practically tested and approved in the design process of several 

modifications of radial asynchronous electric machine where sufficient high degree of accuracy 

is achieved comparing basic parameters calculated with the virtual prototype with those measured 

on the physical prototype of the designed product. 

In summary, it can be concluded that the chosen methodology corresponds to the objective 

and tasks of the dissertation thesis. 
 

4. Scientific and/or scientific and applied contributions of the dissertation thesis 
I accept that the dissertation thesis contains scientific-applied and applied contributions, 

the most important of which are: 

- An innovative cascade approach for creation of virtual prototype of designed or 

existing products is developed, which considers complex multiphysics processes 

and their simulation models. The effectiveness of the proposed approach is 

analyzed, and a high degree of accuracy has been demonstrated between the results 

calculated with the virtual prototype and those obtained from the physical 

prototypes. The virtual prototype created using this approach can be extended to 

digital twin. 

- Using the developed cascade approach virtual prototypes of complex multiphysics 

objects have been created and fine-tuned: a kinematic system for uninterruptible 

power supply and axial electric induction machine without permanent magnets. 
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- The approach presented in the dissertation is also used for development of an 

innovative concept for a synchronous brushless machine without application of 

permanent magnets. It has been demonstrated that the designed rotor of this 

machine can be used and integrated in traditional asynchronous machines creating 

modification of the product with increased efficiency coefficient by preserving the 

stator of the original structure. 

The formulation of contributions given in the dissertation thesis in some places requires 

greater precision. The comprehensive review of all submitted materials demonstrates the capacity 

for independent research and confirms the impression that the results obtained are mostly personal 

achievements of the PhD candidate. 
 

5. Assessment of the publications related to the dissertation thesis 
In respect of the dissertation thesis, 4 publications were made (all in co-operation) and 1 

utility model has been registered. Two of the publications are indexed in SCOPUS. The 

publications are presented in collection of works of international conferences, which gives reason 

to conclude that the results of the dissertation are presented at authoritative scientific forums and 

have become known to the research community.  
 

6. Opinions, recommendations, and notes 
The dissertation thesis can be considered as completed research work. The problem 

discussed has been systematically investigated, original scientific-applied results have been 

achieved and useful practical solutions have been proposed and implemented. The dissertation 

thesis has a clear and logically justified structure, all materials are prepared carefully and 

precisely. The result achieved corresponds to the objective set and to the defined tasks. The PhD 

candidate demonstrates knowledge and skills for development of complex multiphysics problems 

using modern software products and creatively applying the concepts of virtual prototype and 

digital twin. Considering the presented data describing the practical experiments carried out I 

would recommend for each of the three cascade layers to show also some intermediate results, 

which demonstrate the cyclic improvement of the virtual prototype using measured data of the 

physical prototype and not just presenting the final solution for which the required degree of 

accuracy is achieved. It would also be advisable to comment in more details how the developed 

cascade approach has contributed to come across to the idea of the innovative design of the axial 

induction electric machine and to the concept of the synchronous brushless machine without 

application of permanent magnets, rather than directly describing the obtained result. Such 

information could contribute to the development of the presented approach to more widely 

applicable methodology for solving problems of the considered class. 
 

7. Conclusion 
In evaluating the submitted materials, I believe that within the framework of the 

dissertation significant scientific-applied and applied contributions have been achieved. I give a 

positive assessment of the thesis presented and find it reasonable to propose to award to M.Sc. 

Eng. Blagovest Nikolov Zlatev the educational and scientific degree "Doctor" in scientific 

specialty "Computer aided engineering and computer aided design" in professional field 5.1 

"Mechanical engineering". 
 

05.05.2022      JURY MEMBER:      

 

Sofia        /Prof. Dr. Eng. Math. Stoyan Maleshkov/ 


