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Abstract: The paper introduces event-related oscillations (EROs) as an advanced 

neuroscientific tool to study information processing in the brain. A conceptual framework for 

the generation and functional involvement of event-related electroencephalographic (EEG) 

oscillatory signals is presented. Relevant methodological approaches for analysis of EEG 

signals in time, frequency and time-frequency domains are described with respect to event 

processing. Applications and advantages of EROs are illustrated by analysis of error signals 

recorded from the human brain during performance of a sensorimotor choice reaction task. 

Main conclusions are drawn about the informative power of this methodology for studying 

mechanisms of sensory and cognitive event processing. 

 

Keywords: event-related brain potentials, EEG, event-related brain oscillations, time-

frequency decomposition, oscillatory dynamics, error processing 

 

Resent research in cognitive neuroscience has been increasingly applying event-

related neuroelectric oscillations to study information processing in the brain. Although the 

concept of event-related oscillations (EROs) has been proposed long time ago [1,2], most 

applications consider fragmentary aspects of ERO conceptual grounds. Here, we outline basic 

theoretical routs of EROs and demonstrate the advantages of the approach with a study of 

error processing in the human brain. 

 

1. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 

1.1 The additive model of ERPs. The electroencephalogram (EEG) is a time-varying 

signal reflecting the summated neuroelectric activity from various neural sources in the brain 

during rest or functional activation. An EEG response that occurs after an event (sensory or 

cognitive) is defined as an event-related potential (ERP), which reflects event processing in 

the brain. However, the ERP may contain EEG activity not related to the evaluation of this 

particular event, as well as electric activity from non-neural sources. To extract the EEG 

response elicited specifically by the event, an averaging procedure is applied with the 

assumption that the stimulus-locked event-related EEG activity is invariant while the electric 

activity not related to the event is random (Figs. 1, 2). In this way, the stimulus-locked EEG 

signal is emphasized (accumulated) while random (noise) components are attenuated, which 

is known as the additive model of ERPs [3,4]. 

mailto:*%20jyord@bio.bas.bg
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As demonstrated in Fig. 1, the averaged ERP is typically analyzed in the time domain. 

It consists of consecutive positive and negative deflections called ERP components. Time-

domain ERP components are characterized by their polarity, peak latency, and distribution 

over the scalp [3]. As ERP components have been related to a variety of sensory and cognitive 

processes, they are commonly used in psychological and clinical research to study brain 

functioning [4,5]. 

1.2 The principle of reorganization of ongoing EEG – event-related oscillations. 

Based on the existence of oscillatory electric phenomena in the brain expressed as brain 

rhythms in different frequency bands (delta ≈ 0.5–4 Hz, theta ≈ 4–7 Hz, alpha ≈ 7–13 Hz, beta 

≈ 15–30 Hz, gamma ≈ 30–70 Hz), ERP components have been proposed to originate from the 

spontaneous EEG rhythms [1,2]. It has been assumed that the EEG results from the activity of 

generators producing rhythmic oscillations in several frequency ranges. These oscillators are 

usually active in an uncorrelated manner. However, by application of sensory stimulation, 

these generators become coupled and act together coherently. The synchronization of EEG 

activity gives rise to evoked or induced responses in defined frequency ranges [1]. 

Experimental data have supported this model by demonstrating that after external and/or 

internal stimulation, oscillatory EEG potentials in different frequency bands (delta, theta, 

alpha, beta, gamma) can be recorded from cortical and subcortical structures in both humans 

and animals [2]. These oscillatory potentials associated with external or internal events are 

called frequency EEG responses, or event-related oscillations. They can be extracted from 

the ERP by appropriate analytic procedures (see below, Fig. 2). 

Hence, time-domain ERP components can be regarded as originating from the 

superposition of oscillatory EEG responses in various frequency ranges. Also, they can be 

regarded as originating from the reorganization of the ongoing EEG after sensory-cognitive 

input [1]. The most important indices of event-related reorganization of the ongoing EEG in a 

given frequency channel are (1) power or amplitude changes (increase or decrease) in the 

post-stimulus period relative to pre-stimulus EEG, and (2) phase-reordering and phase-

locking in relation to a stimulus (e.g., Refs. [6,7]) – Fig. 3. Since the spontaneous oscillatory 

activity of the brain depends on various biological factors including vigilance, pathology, age, 

as well as cognitive states [8], the evoked oscillatory potentials can be expected to undergo 

some predictable changes as a function of these factors. 

  1.3 Time-frequency properties of ERPs. To study oscillatory EEG responses, the 

following conceptual and methodological framework is applied. As demonstrated in Fig. 1, an 

EEG signal can be described in three dimensions: (1) amplitude, (2) time, and (3) frequency, 

although phase relationships should be also quantified for a complete signal description. A 

classical time-domain representation of ERPs reveals the timing of underlying neural events 

(Fig. 1). However, the frequency characteristics of those time-domain events remain obscure, 

and no information can be obtained about rhythmic or oscillatory events from various 

frequency bands present in the signal. Figure 1 shows that the same ERP can also be 

characterized by peaks from the sub-delta (below 2 Hz), delta (2–4 Hz) theta (4–7 Hz), and 

alpha (around 10 Hz) frequency ranges. The inability of time-domain ERPs to present 

frequency characteristics of the signal seems to be a disadvantage because EEG activities 

from several frequency ranges have been associated consistently with sensory, cognitive, and 

motor performance (e.g., Refs. [7,9]). 

Furthermore, oscillatory responses from different frequency ranges can be generated 

simultaneously, with each frequency-specific response manifesting specific reactivity to task 

variables [10]. On the other hand, analysis only in the frequency domain does not inform 

about how frequency components vary over time and whether they are temporally linked to 

event processing. Therefore, one goal should be to characterize ERPs in the time, frequency, 

and time-frequency domains. This can be achieved by time-frequency decomposition of ERPs 

(Figs. 1, 2). 
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1.4 ERPs and oscillatory dynamics. Critically, depending on the internal oscillatory 

properties of the responding structures, oscillatory EEG responses may be tightly or loosely 

phase-coupled to the eliciting stimulus. For quantification of the tightly phase-locked activity 

in ERPs, the averaging procedure is usually applied because averaging enhances the phase-

locked responses and attenuates the non-phase-locked or weakly phase-locked ones [4]. Yet, 

the shapes of averaged ERP components depend strongly not only on the time relationships or 

phase consistency of EEG sweeps used for averaging, but also on the amplitudes of single 

EEG trials, which may contribute differentially to the averaged ERP waveforms. Because 

phase-locking and power (amplitude) contributions cannot be separated in the averaged 

waveform, the averaged ERP is regarded only as a rough estimation and a first approximation 

of brain response [1]. More important from a functional point of view are the observations 

that amplitude and phase-locking may reflect specific aspects of information processing (e.g., 

Refs. [7,11]) and low-power functionally relevant components, such as gamma, may remain 

underestimated. Evidence exists that quantification of both aspects of single-sweep behavior - 

power and phase-relationships - might be independently informative for revealing significant 

information about stimulus processing [12,13]. 

 
 

 
 

2. METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

 

2.1 ERP analysis in the time domain. Averaged ERPs are most commonly used to 

measure the time-domain components. The number of artifact-free sweeps necessary for 

averaging varies in a wide range. According to a standard procedure, time-domain ERPs are 

quantified by measuring latency and amplitude values of ERP components relative to a pre-

stimulus baseline. Typically, early (e.g., N1, P2) and late (e.g., P300, P400–700, N400–700) 

components are studied [3,4,5]. 

2.2 ERP analysis in the frequency domain. One way to verify the presence of time-

locked frequency EEG responses after stimulation is to compute the amplitude-frequency 

characteristics (AFCs) of the averaged ERPs (Fig. 2, [1,2]). From a theoretical point of view, 

AFCs describe the brain system’s transfer properties, for example, excitability and 

susceptibility, by revealing resonant (enhanced or amplified) frequencies related to stimulus 

processing. Therefore, AFCs do not simply represent the spectral power density characterizing 

the ERP in the frequency-domain, but also the predicted behavior of the brain system that 

modulates defined frequencies upon stimulation. The presence of a peak in the AFC reveals 

Figure 1. ERPs can be described in three 

dimensions: amplitude, time, and 

frequency. 

(a) Time domain presentation of 

averaged ERP. Amplitude vs. time 

information is present, whereas no 

information exists about frequency events. 

(b) Frequency domain presentation 

of the same ERP. Amplitude (power) vs. 

frequency information is present, whereas 

no information exists about time events. 

(c) Time-frequency representation 

of the same ERP by means of Wavelet 

transform. Events can be localized in both 

time and frequency domain. 
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the resonant frequencies interpreted as the most preferred oscillations of the system in 

response to a stimulus (Fig. 2). The frequency content of ERPs also can be analyzed by means 

of fast Fourier transform (FFT) whereby spectral peaks of averaged ERPs are computed. 

 

 
 

Figure 2. Schematic illustration of time-frequency presentation. Single sweeps are averaged 

and after calculating the amplitude-frequency characteristic (AFC), the ERP time-frequency 

components are obtained by means of digital filtering. The band limits of the digital filters are 

determined according to the maxima in the AFC. 

 

2.3 ERP analysis in the time-frequency domain.  

Digital filtering. One approach to decompose a signal in both time and frequency 

domains is to apply digital filtering (Fig. 2 right). For ERP research, the band limits of digital 

filters should conform to the AFC peaks characterizing the signal in the frequency domain 

[1,2]. 

Wavelet transform. Another approach is to use the wavelet transform (WT) that also 

performs signal analysis in both time and frequency domains (Figs. 1, 3). In contrast to digital 

filtering, the major advantage of WT decomposition is that each frequency is analyzed for 

time windows that are optimal in length for characterizing this frequency. In this way, the WT 

uses shorter effective time epochs for higher frequencies (reflecting fast and short duration 

processes) and longer epochs for lower frequencies (reflecting slow processes), which 

provides a better time localization of the frequency components of the event-related 

responses. Also, the WT partitions the ERP between several independent frequency 

components with parallel time courses, thus respecting the overlapping component structure 

of ERPs [14]. Most often time-frequency (TF) analysis of ERPs is performed by means of a 

continuous wavelet transform (CWT) with complex Morlet wavelets as basis functions [15]. 

Complex Morlet wavelets W(t,f) can be generated in the time domain for different 

frequencies, f, according to the equation: 

     ftittAftW  2exp2/exp, 22 , 

where t is time,   2/1

  tA , σt is the wavelet duration, and 1i . 

2.4 Analysis of oscillatory ERP dynamics. For analysis of event-related oscillatory 

dynamics, it is important to assess both amplitude (power) variations related to event 

processing and how strongly oscillatory responses are synchronized with the event. Basing on 

WT, two quantifiers are commonly used for these purposes: 

Total Power. As mentioned above, to analyze frequency-specific phase-locked 

activity, the WT is applied to the averaged ERPs. However, for capturing also the non-phase-
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locked portion of the signal, trials have to be first transformed to the TF domain and then 

averaged. The resulting measure represents the total activity (total power) comprising both 

fractions of the signal. For each trial, the time-varying power in a given frequency band is 

calculated, which is obtained by squaring the absolute value of the convolution of the signal 

with the complex wavelet. Frequency-relevant TF powers are extracted and then analyzed 

after subtracting the respective power of a relevant baseline epoch to reflect precisely event-

related changes in total power. 

Phase-Locking Factor. The phase synchronization across trials is computed 

independently by means of the phase-locking factor (PLF) [16]. The PLF provides a measure 

of temporal synchronization of oscillatory activity independently of the signal’s amplitude 

[17]. The values of PLF yield a number between 0 and 1 determining the degree of phase-

locking across single trials, where 1 indicates perfect phase alignment across trials and values 

close to 0 reflect a high phase variability. 
 

 
 

Figure 3. Schematic illustration of time-frequency analysis based on single sweeps. 

The same single sweeps as in Fig. 2 are transformed to the time-frequency domain by means 

of continuous WT. Upper panel: By using a complex Morlet's wavelet, the time-frequency 

power is calculated and presented in the middle panel. The time course of the total power 

(layer with central frequency of 5 Hz) is presented in the right panel. Lower panel: Phase-

locking factor is calculated after continuous wavelet transform and presented on the middle. 

Time course of PLF for theta frequency band (layer with central frequency of 5 Hz) is shown 

on the right. 

 

3. APPLICATION OF EVENT-RELATED OSCILLLATIONS: ERROR-

RELATED SIGNALS IN THE BRAIN 

 

3.1 Error-related brain potentials. As demonstrated in Figs. 4a and 4b, a negative 

potential with midline fronto-central maximum, called error negativity (Ne) [18,19] or error-

related negativity (ERN) [20] has become an important tool for studying behavioral control 

and adaptation in humans. Ne has been linked to the functioning of a performance monitoring 
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system in the brain because: (1) It emerges mainly after incorrect reactions leading to strategic 

behavioral readjustment – Fig. 4a, and (2) The sources of Ne generation are thought to be 

localized in the medial frontal brain regions (i.e., the anterior cingulate and the supplementary 

motor area) – Fig. 4b, which are known to play a major role in behavior and motor regulation 

(e.g., Refs. [21,22]). 

 

 
 

3.2 Error-related oscillations. Applying TF decomposition methods to midline error 

signals has demonstrated that the Ne has a complex heterogeneous structure – Fig. 4c [8]. It 

comprises at least two major TF components that overlap in time (Fig. 4d). The first 

subcomponent occupies the delta (1.5–3.5 Hz) frequency range. This subcomponent is 

specific for errors and has been associated with overall performance monitoring. The second 

subcomponent is characterized by higher frequency content from the theta (3.5–7 Hz) 

frequency range. It is observed after both error and correct responses over the hemisphere 

contralateral to the responding hand. However, the theta subcomponent also is enhanced after 

errors indicating the involvement of another (theta) system in movement monitoring operating 

in parallel with the delta-frequency one [9]. The Ne complex structure and related processes 

could only be revealed after the application of TF decomposition methods, which helped to 

disentangle functionally different neuroelectric events generated simultaneously. 

3.3. Effects of aging on error processing. Because error processing is an important 

aspect for understanding behavioral control and adaptation in cognitive aging, several 

previous studies have analyzed the Ne to explore the effects of aging on error processing. It 

has been consistently reported that the Ne is significantly reduced in older subjects (e.g., Refs. 

[23-25]). In all those studies, however, analyses were performed in the time domain whereby 

TF subcomponents of the Ne [9] could not be separated. Thus, the sources of Ne reduction 

with aging were not clarified. However, when the Ne of young (mean age 22.5 years) and 

older (mean age 58.3 years) adults who performed a sensorimotor task in two modalities [13] 

was decomposed in the TF plane by means of a continuous WT (see 2.3) to analyze 

oscillatory Ne dynamics (see 2.4) it was found that the total power of delta and theta Ne 

components increased after errors in both young and older adults (Fig. 5, left). What 

differentiated the error processing in the two age groups was the synchronization of theta 

oscillations with error responses, which was substantially reduced in older subjects (Fig. 5, 

Figure 4. Error-related negativity (Ne).  

(a) Ne for correct and error responses at 

the frontal electrode FCz. Motor response 

appears at time 0 ms.  

(b) Topography of Ne for correct and error 

responses. The clear frontal-central 

distribution is obvious.  

(c) Time-frequency decomposition of Ne. 

The amplitude is presented in color. 

Different time-frequency components are 

clearly distinguished in sub-delta (0.5-1.5 

Hz), delta (1.5-3 Hz) and theta (3.5-7 Hz) 

frequency bands.  

(d) Wavelet layers with central frequencies 

of 1 Hz (sub-delta), 3 Hz (delta) and 5 Hz 

(theta). 
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right) [12]. The results demonstrate that the synchronization properties of the theta system in 

the brain are primarily impaired in older subjects, which may reflect a functional suppression 

of the underlying fronto-medial structures involved in error processing. 

 

 
 

Figure 5. Comparison between response-related potentials (RRPs) of young and older 

adults. Total power (left) and phase-locking factor, PLF (right) for the two age groups. Time-

frequency plots of RRPs at FCz for correct RRPs (upper panel), error RRPs (middle panel) 

and difference RRPs (error RRP  minus correct RRP) are presented. The scaling factor M is 

presented in the white boxes for the power plots only. 

 

4. CONCLUSIONS: ADVANTAGES OF EROs 

 

The conceptual and methodological frames of event-related oscillations have several 

important advantages over classical ERPs: 

(1) They provide for a physiological interpretation of cognitive and mental brain 

reactions by considering them as depending on the background brain state. Any change in 

brain states is expected to induce altered reactions to events. The ERO approach promotes the 

evaluation of these inter-dependent associations. 

(2) They help to reveal functionally distinctive brain processes that take place 

simultaneously or are partly overlapping. 

(3) They lead to a full characterization of brain neuroelectric responses in different 

dimensions with potentially specific associations with brain functioning, as well as their 

interactions, which may further enrich our understanding of neural correlates of information 

processing in the brain. 
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Abstract: As space exploration effort accelerate, solutions to persisting challenges must be 

continuously pursued. One of these challenges is to accurately position spacecraft once they 

are far from Earth orbit or other major reference points. Pulsar-based navigation has been 

suggested as an accurate, reliable deep space positioning method with an almost universal 

availability. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Все повече страни проявяват интерес към изследване на дълбокия Космос – 

пространството отвъд околоземна орбита. Под „дълбок Космос“ следователно 

разбираме собствената ни Слънчева система отвъд окололунното пространство, както и 

междузвездното и междугалактическо пространство.  

Пресни примери за този интерес са например сондите за изследване на Марс – 

само тази година такива изстреляха САЩ, Китай и Обединените арабски емирства. 

Покачва се интересът и към изследване на луните на някои от по-големите планети в 

Слънчевата система, както и на обекти далеч извън нея. Проучва се активно и 

възможността за качествено нова междузвездна мисия с проектно наименование 

Interstellar Space Probe (ISP), от Лабораторията по приложна физика към университета 

Джонс Хопкинс в САЩ, в сътрудничество с НАСА. [1] 

За целите на такива пътувания към момента се разчита на традиционните 

способи за установяване местоположението на космическия апарат – най-вече чрез 
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анализ на радиовръзката между апарата и наземната станция, съчетан с итеративна 

съпоставка спрямо предопределена траектория на апарата и данни от звездни камери. 

Проблемът с този метод е, че колкото повече космическият апарат се отдалечава от 

Земята, толкова по-неточно става определянето на местоположението му заради 

зависимостта от пряката радиовръзка със Земята. Огромните разстояния предопределят 

и изключителни трудности в комуникацията с далечни космически сонди – например 

радиосигналите между Марс и Земята пътуват около 20 минути; между Земята и 

Вояджър 2 – около 19 часа. [2] Всичко това създава значителни затруднения за 

установяване на местоположението на космическия апарат и съответно може да доведе 

вземане на решения, основани на неточна информация и така се създава риск от 

критични грешки. 

Един метод, който може едновременно да осигури самостоятелна навигация на 

космическия апарат и то с висока точност, е използването на далечни пулсари, 

излъчващи в рентгеновия диапазон, като естествен „маяк“ за триангулация. В този 

доклад обобщено е представен принципа на тези системи, споменават се някои 

съществуващи прототипи както и възможни бъдещи употреби на тези системи. 

 

 

2. РЕНТГЕНОВИ ПУЛСАРНИ НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

2.1 Основни принципи. Пулсарите са особен вид звезди, наблюдавани за пръв 

път през 1967 година. Наименованието им произлиза от периодичните високоенергийни 

излъчвания, които придават импулсен характер на наблюдението. Подобно на морски 

фар, звездата може да бъде забелязана единствено, когато високоенергийният сноп се 

насочи към наблюдателя в процеса на въртене на звездата около оста ѝ. Пулсарите 

излъчват в различни части на спектъра, като първите наблюдения са направени в 

радиочестотния спектър, а днес голям интерес представляват излъчващите в 

рентгеновия и гама-лъчевия спектър пулсари. В последните 50 години са съставени 

обширни бази данни на тези звезди с характеристките им и честотите на техните 

импулси. Сред тях се откроява един особен, рядък вид, наречен милисекунден 

рентгенов пулсар. [3] 

Милисекундните рентгенови пулсари имат период на завъртане около оста си от 

порядъка на 40 милисекунди или по-малко; най-бързият познат пулсар от този вид, PSR 

J1748−2446ad, обикаля около оста си 716 пъти в рамките на една секунда. [4] Това е 

причината импулсите от милисекундните пулсари да са с изключително постоянна 

честота и предвидимост, сравнима с резонансната честота на атомен часовник. [3]  

Така, подобно на GPS-системата, обслужваща Земята, милисекундните 

рентгенови пулсари могат да бъдат използвани като референтни точки в огромен 

сегмент от познатия Космос, служейки като естествена „междугалактическа“ система за 

позициониране. Пулсарната навигация се отличава и с изключително висока точност, 

като грешката в локализирането на космическия апарат възлиза на около 5 километра 

със съществуващите технологии. [5] 

Навигационната система се състои от три основни сегмента – колиматор за 

рентгеновите лъчи – с Волтерови (рефракционни) лещи или огледала; електрооптична 

подсистема за регистриране на рентгеновите фотони; и изчислителна подсистема за 

обработка на данните и анализ на позицията с предварително зададен алгоритъм. Най-

оптимални са наблюденията в енергетичния диапазон между 2 и 10 keV. [3] Паралелно 

или алтернативно на рентгеновите наблюдения е възможно и наблюдение в 

радиочестотния спектър посредством фазирана антенна решетка, но минималната ѝ 

площ се изчислява на поне 150 квадратни метра, което я прави непрактична. [5] 

Независимо от това, процесът на локализация е с итеративен характер (Фигура 1).  
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Фигура 1. Примерна схема на пулсарна навигационна система (зелено) с 

протичащи в нея процеси и синхронизация с бордовия компютър на космическия 

апарат (синьо). 

 

За установяването на точното местоположение са необходими минимум три 

пулсара, като максимална точност може да се извлече с 10 пулсара или повече. [5] Друг 

способ, по който може да се установи местоположението на апарата, е чрез окултация. 

За този способ е необходимо определеното небесно тяло да попадне в зрителното поле 

на навигационния инструмент и да закрие пулсарния източник, и чрез изследване на 

промените в характеристиките на наблюдението, в съчетание с ефемеридата на 

небесното тяло, може да се установи местоположението на апарата спрямо тялото. [3] 

Основното предимство на пулсарната навигация е и в отчитането на т.нар. „пулсарно 

време“, което позволява всеки космически апарат, независимо от позицията си в 

Слънчевата система или дори галактиката, да има един и същи времеви еталон за 

случващи се събития. Това е предпоставка за създаване на мащабни системи, чиито 

елементи могат да се намират на огромни разстояния един от друг и въпреки това да 

действат синхронизирано, например разпределено съзвездие от космически детектори 

за гравитационни вълни. [6] 

 

2.2 Съществуващи системи. Вече има изградени прототипни системи за 

рентгенова навигация, целящи тестването на различни алгоритми, оптични елементи и 

конфигурации на цялостната система. 

XPNAV-1 е първата мисия, създадена с цел прототипиране на рентгенова 

пулсарна навигация. Мисията се състои от един спътник, разработен от Китайската 

академия за космически технологии (China Academy of Space Technology, CAST) и 

изстрелян на 9 ноември 2016 година от космодрума Дзиюцюен в Китайската народна 

република. [7]  

XPNAV-1 е 270-килограмов спътник, изведен в слънчево-синхронна орбита на 

височина 500 километра с 10-годишен срок на експлоатация. Спътникът е оборудван с 

два прибора – TSXS (Time-resolved X-ray spectrometer) и HTPC (High Time-resolution 

Proton Counter). Първият уред е снабден с Волтерова леща от първи тип, силициев 

дрифт детектор в диапазона 0.5 – 10 keV, звездна камера и други електронни звена, 

включително изчислителен блок. HTPC е допълнителен прибор с микроканална 

пластина, позволяващ прецизното времево отчитане на индивидуални рентгенови 
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фотони.  

До момента мисията успешно е демонстрирала насочване на апарата към 

пулсари, които биха могли да се използват за навигация; демонстрирана е 

ефективността на рентгеновата оптика и са проведени наблюдения най-вече на пулсара  

PSR B0531+21 (Краб). Това е първата демонстрация на рентгеново пулсарно 

наблюдение от китайски спътник. [7]  

SEXTANT (Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology) е воден 

от НАСА експеримент, който използва за основа неутронния телескоп NICER (Neutron 

Star Interior Composition Explorer), фигура 2. Инструментът NICER е изстрелян с ракета 

на SpaceX на 3 юни 2017 година от космическия център Кенеди и в последствие 

монтиран на Международната космическа станция, където продължава да е в 

експлоатация. [8] 
 

Фигура 2. Неутронният телескоп NICER, използван и за рентгенова пулсарна 

навигация по проекта SEXTANT. Снимка от Международната космическа станция. 

 

Основният прибор на NICER се нарича X-ray Timing Instrument (XTI), състоящ 

се от 52 рентгенови огледала (фигура 3) с двойки силициеви дрифт детектори, 

наблюдаващи енергетичния диапазон от 0.2 – 12 keV. Телескопът успешно 

картографира далечни пулсари, но като част от проекта SEXTANT се използва и за 

рентгенова пулсарна навигация, съчетавайки чувствителността на XTI и цялостната 

подвижност на инструмента с алгоритми за времево отчитане на пулсарните импулси.  

На 12 януари 2018 година НАСА обявява, че за първи път е демонстрирана 

успешно рентгенова пулсарна навигация чрез NICER/SEXTANT. В рамките на 

двудневен експеримент, поотделно са наблюдавани пулсарите J0218+4232, B1821-24, 

J0030+0451, и J0437-4715; наблюденията в последствие са събрани в единен масив от 

данни и обработен с алгоритъма на SEXTANT, след което местоположението на МКС в 

Космоса е установено и съпоставено с данни от GPS. Първоначалната разлика е от 

около 17 километра, но с последващите итерации е сведена значително, доказвайки 
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ефективността на рентгеновата пулсарна навигация. [9] 

 

 
 

Фигура 3. Близък план на едно от 52-те рентгенови огледала на NICER. 

 

2.3 Примерни бъдещи приложения. Рентгеновата пулсарна навигация има 

редица приложения в дълбокия Космос, както и в близка околоземна орбита. 

Прецизното времеизмерване и локализиране на космически апарати ще е от значителна 

полза в следните случаи:  

*  Междупланетни мисии, където точността на навигацията ще бъде значително 

подобрена в сравнение със сегашните системи, базирани на радиокомуникация;  

*   Мисии към астероиди и комети; 

* Мисии извън Слънчевата система, разчитащи на висока автономия на 

космическия апарат; 

*  В далечното бъдеще, мисии към по-далечни дестинации извън Слънчевата 

система, разчитащи на двигатели с качествено нови работни принципи; 

*  Разглеждат се и случаи за употреба на рентгенова пулсарна навигация като 

допълнение на GPS-системите в самолетите; [10] Предимството е независимост от 

американската система за позициониране (както и други национални системи за 

позициониране), както и адекватен заместител в случай, че глобалната система за 

позициониране стане недостъпна поради военен конфликт или друга причина.  

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рентгеновата пулсарна навигация е относително нов метод за установяване 

местоположението на космически апарати в дълбокия Космос. Окуражаваши са 

резултатите от експериментални мисии, които доказват точността и надеждността на 

метода, както приложимостта на системите за рентгенова пулсарна навигация в бъдещи 

мисии към далечни обекти.  
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Abstract: In its essence, space transport is a new sphere of human activity. After the first 

flights, his character was viewed from the standpoint of scientific and military applications, 

which marked the beginning of the space race. Today, the emphasis of the space race has 

shifted and from the object of research they are aimed at establishing and developing 

activities that provide space for private initiative in the field of space tourism, as an integral 

part of space transport. In this regard, the article presents the goals, objectives and problems 

of space transport, in the light of practical implementation, ecology in terms of pollution of 

the Earth's atmosphere with harmful products of fuel combustion, the outer space around the 

earth with ejected in flight worked out the last stages of launch vehicles, individual structural 

elements that have completed their active existence and the issues of spacecraft navigation in 

near and far space. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

За последните 50 години, изследването на космоса издигна човечеството на ново 

стъпало от своето развитие. Задълбочи се изучаването на други планети, намират се 

отговори на космически явления, расте броя на хората посетили космоса с 

изследователски цели. Построени са множество опитни космически станции, чиято 

поддръжка, обслужване, функциониране и доставка на товари от и към тях способства 

за възникването на нов вид транспортни превози – космическите. Те определят 

перспективите за усвояване на космоса, изискват преразглеждане и уточняване на 

цели, мисии и логистика, както и формиране и развитие на мощна поддържаща 
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инфраструктура обхващаща заводи, предприятия, космодруми и др.  [1,2,3 ]. Това са 

многовариантни задачи от чието решение се очаква оптимални, недопускащи грешки 

значения по отношение на надеждност, цена и икономичност. 

В тази насока статията си поставя за цел да разгледа и систематизира проблемите на 

космическия транспорт от позиции на видове, реализация, логистика, екология, 

навигация и неговите перспективи за развитие на необичайна, скъпо платена, която не 

всеки може да си позволи, почивка, от която в дългосрочен план се очаква широко 

развитие космическия туризъм.  

 

2. КОСМИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ  

Космическият транспорт представлява транспортно средство, предназначено за превоз 

на товари и хора в безвъздушното пространство, за  изследване на релефа, океаните и 

атмосферата, за транслиране на международни телевизиони програми, за 

метеорологични прогнози на времето за приближаващи се космически обекти и за 

воени цели.  Като цяло този вид транспорт се състои от спътници, космически кораби, 

орбитални и междупланетни станции.  Този вид транспорт е способен превозва както 

хора, така и габаритни товари.  

За освояването на космическото пространство се използват ракети, които според 

изпълняваните от тях цели представляват орбитални, междупланетни, междузвездни, 

междугалактически и околоземни космически апарати. 

Всеки един от тях е предназначен да изпълнява конкретни цели и има различна 

конструкция. Едни от тях се използват за изследване на други планети, повърхноста на 

Земята, за метеорологически наблюдения, поддържане на телекомуникации и за 

поставяне на началото на отрасъла космически туризъм. Важно място в състава на 

космическия транспорт заемат орбиталните станции от типа «Мир», «SkyLab» и др. Те 

са предназначени за провеждане на научно изследователска дейност и са проектирани 

за много годишен престой в космоса. Тяхната логистична подкрепа се осъществява с 

помоща на товарни и пилотирани кораби които доставят всичко необходимо за живота 

на космонавтите. Разполагането на товарите в транспортния кораб е сложна задача, 

която трябва да даде отговор на въпроса за разполагане закрепване на максимално 

количество товари в ограничен обем, отчитайки тяхното тегло, размери, твърдост и др. 

Това се диктува и от перспективите за изграждане в околоземна орбита на 

едрогабаритни конструкции на базата на голямо количество еднотипни елементи, 

възли, детайли и други, полуфабрикати доставяни от Земята достатъчно плътно 

упаковани в контейнери. 

Известни са различни начини за извеждане на ракети на орбита, но независимо от това 

много усилия са насочени към подобряване на традиционните и разработката на нови. 

Традиционния вариант за запуск на ракета от космодром има редица недостатъци най 

големия сред които е огромния обем на горивото, необходимо на ракетата да преодолее 

земното притегляне и ускорението на свободното падане (9,8 м/с
2
). Само за да се 

издигне на височина 10 километра, ракетата изразходва близо половината от своето 

гориво, което налага висока цена на полезния товар и средствата за неговото изеждане 

по предназначение. Освен това експлуатацията на съвременните ракети носители 

изискват наличието на отчуждени зони от акваторията на световния океан или 

неизползваеми територии на земята предназначени за падане на отработените степени 

на ракетите.  

Допълнителни изисквания към всички перспективни транспортни космически системи 

представлява доставката на товари на околоземна орбита с минимални вреди от 

екологически характер. Към тях се отправят изисквания да не замърсяват атмосферата 

на Земята с вредни продукти от изгаряне на горивото, тъй като от момента на старта до 



 

24 

достигане на височина от около 40 км използваните твърдотели ускорители в околното 

пространство се изхвърлят няколко стотин тона продукти на изгаряне, включващи 

такива токсични компоненти като частици алуминиев и въглероден окиси, газообразен 

хлороводород и др. Тяхното вредно въздействие се изразява в токсично замърсяване на 

облачната покривка, падането на киселинни дъждове, непрогнозиррана промяна на 

времето и  разрушение на стратосферния озонов слой под влияние на хлористите 

съединения. Всичко това определи необходимостта от разработката на алтернативни 

начини за извеждане на космически ракети в околоземното пространство, при 

минимално въздействие върху екологичната обстановка на околната среда.  

За момента в качеството на един от перспективните методи се счита въздушният старт, 

при който изстрелването на ракетата се извършва на височина от няколко километра, 

където тя се доставя от самолет, въздушен балон или дирижабъл. В теоретичен аспект, 

този подход позволява да се спре строителството на стационарни космодроми, а старта 

да се осъществява на практика от всяка точка на земното кълбо. 

 

3. КОСМИЧЕСКА ЛОГИСТИКА  

С развитието на космическия транспорт, се поставят и основите на космическата 

логистика. За момента космическата логистика се намира в начален стадий на своето 

развитие. За нея се прогнозира широко развитие в близкото бъдеще, тъй като тя косвено 

подпомага и подкрепя освояването на космоса като организира превоза на товари с 

космически видове транспорт. На тази база формулировката на понятието космическа 

логистика може да се разглежда като наука, която изучава въпросите за снабдяване на 

космическите станции с необходимите товари и оформяне на оптимални условия за 

тяхната доставка. В общия случай основните задачи решавани от космическата 

логистика се свеждат до планиране на запаси от необходими продукти и вещи според 

прогнози за тяхното търсене, определяне на необходимият транспорт, разработка на 

рационални основи за управление на товарно - разтоварващи процеси и др. Освен в 

транспортен план космическата транспортна логистика оказва косвено влияние върху 

освояването на значителни инвестиции свързвани с реализиране на различни но 

значение космически програми, тъй като за тяхното реализиране не е безразлично, 

какви ще бъдат транспортните показатели при доставка на елементи за космическите 

станции, гориво, техника, продоволствия и смени екипажи, на транспортните кораби 

вид, габарити, товароподемност, използвано гориво и предпочитани маршрути. 

 

4. ЕКОЛОГИЯ НА ОКОЛОЗЕМНОТО ПРОСТРАНСТВО 

Друг проблем свързан с усвояването на космическото пространство около земята е 

неговото замърсяване с изхвърлени по време на полет отработени последни степени на 

ракетите носители, оставянето на орбита на отделни конструктивни елементи и 

завършилите своя срок на активно съществуване космически апарати, които се  движат 

със скорост над 35 000 км/ч [6]. 

Под космически боклук се разбира всички изкуствени обекти и тяхни фрагменти в 

космоса, които са вече неизправни, не функционират и никога повече не могат да 

служат за никакви полезни цели, но се явяват опасен фактор за въздействи върху 

функциониращите космически апарати, и в частност за пилотираните.  

Най голямата част от космическия боклук се намира в рамките на т.н. ниска 

околоземная орбита разположена на височина от 600 до 1000 км. 

Следващото струпване на космическия боклук е на геостационарна орбита, 

расположена на височита около 36000 км над екваториалния пояс на планетата. Третата 

замърсена зона от Вселената се явяват слънечевите синхрони орбити. 
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По данни на Европейската космическа агенция за 2013г., на орбита се намират 22000 

обеки поголеми от 10 см, 75000 фрагменти над 1см и 160000000 частици с размер около 

1 мм. Тяхната обща маса в околоземното пространство се оценява от 6 до 7,5 хиляди 

тона и като цяло формират своеобразно минно поле. [1].  

По тази причина центровете за управление на полетите избират най малко опасните 

маршрути, но проследяването на парчета и обломки не винаги е идеално. Въпреки това 

неприятни инциденти са на лице. В 1996 г. спътника CERISE се сблъсква с част от 

резервуара на ракетата носител «Ариан-5», в 2009 г. спътника Iridium е връхлетял на 

неработещия руски спътник «Космос-2251». 

За Земята космическия боклук е относително безопасен. Като правило, неговите дребни 

части изгарят в атмосферата, но той представлява голяма опасност за спътниците, 

товарните и пилотираните кораби.   

В някои случаи, големи или съдържащи на борда опасни ядрени, токсични и др. 

материали обекти на космическия боклук могат да представляват непосредствена 

опасност и за Земата при тяхно неконтролируемо излизане от орбита, непълно изгаряне 

в плътните слоеве на атмосферата и падане на отломки върху населени места, 

промишлени обекти, транспортни комуникаци и др. Вероятноста за подобни инциденти 

е малка, но предвид взривилия се през 1964г, в атмосферата американски спътник с 

ядрена установка  и падналия в северната част на Канада през 1976 г. съветски военен 

апарат с ядрен реактор тя не трябва да се пренебрегва [4]. 

По тази причина в световен мащаб, много частни и държавни организации разработват 

системи за очистване на нашето околоземно пространство.  

За тази цел се предлагат се различни идеи исползващи специални мрежи, ласо, харпуни 

[7] и др.  

През 2019 г. учени от МГТУ Бауман проектират система за очистване на около земните 

орбити от едър космически боклук като го превръщат в псевдо течно гориво. Системата 

улавя, и смила в топкова мелница буклука до състояние на финн прах, който се смесва с 

кислород и водород и се използва като гориво за преминаване на други орбити. [5]. 

Амбициозeн проект предлагат учени от японския изследователски институт Riken. 

Същността му се свежда до използването на мощен влакнесто оптичен лазер, който да 

променя траекторията на боклука и той да изгаря в атмосферата. Според тях, 

съчетаването на лазера с останалия от космическата обсерватория EUSO инфрачервен 

телескоп, позволява формирането на система способна да избива обекти с размер 1 

квадратен сантиметър. На тази база те [3] предлагат на международната космическа 

станция (МКС) да се създаде опитна установка от 20-сантиметров телескоп и 100-

влактнест лазер, която да провери състоятелността на тяхната теория. В случай на 

успех, на МКС може  да се разположи пълноразмерна установка с 3 метров телескоп и 

лазер съставен от 10000 влакна.  Тази система би позволила изчистване на космическия 

боклук да става на разстояние до 100 километра от космическата станция. 

 

5. КОСМИЧЕСКА НАВИГАЦИЯ 

Друг важен проблем съпътстващ изграждането на космическия транспорт представлява 

определянето на неговото местоложение в пространството.  

За определяне на местоположението на космическия кораб в околоземното 

пространство, е удобно да се използват съществуващите средства за позициониране от 

типа на глобалните навигациони спътникови системи ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo. 

Те са способни да обеспечат пълноцена навигация за космическия апарат (КА) 

изискваща точно време, положение и скорост, но имат ограничени възможности за 

определяне на местоположението на КА относително далече от Земята или при загуба 

на връзка поради отказ или непредвидени обстоятелства. 



 

26 

В пределите на Слънчевата система методите за навигация, използвани в околоземното 

пространство, като цяло имат ограничени възможности. Ето защо при доближаване на 

границата на Слънчевата система, точноста с която се определят координатите и 

вектора на скороста на КА падат и са несравними с точноста при навигация в 

околоземното пространство. 

Това налага съществуващите и бъдещите навигациони системи да се допълннят с 

алтернативни методи за навигация в далечния космос. Един такъв метод за навигация е 

използването на пулсари в качеството на опорни обекти. Концепцията за тяхното 

използване се основава на измерване на времето на пристигане на импулсите, 

корегирано спрямо ефемеридите на  пулсара съвместно с положението и скоростта на 

наблюдателя спрямо барицентъра на Слънчевата система [9].  

В световен мащаб, за целите на космическата навигация активно се разработват апартни 

средства позволяващи използването на ренгенови пулсари.. [10, 11]. И понеже теорията 

за навигация по пулсари не зависи от техния тип, принципно ограничение за използване 

на радио пулсари няма. Разликата при използване на един или друг тип се свежда до 

техническата реализациа на апаратурата регистрираща момента на пристигане на 

импулса. 

 

6. КОСМИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ  

Космическият туризм е екзотичен вид туризъм, при който клиентите се извеждат на 

орбита около Земята или в космос в рамките на суборбитален полет. За момента това 

представлява развиващ се отрасъл на туризма, показващ потенциал и заявка за добра 

пазарна еволюция, в резултат на което предназначените за широката публика орбитални 

и космически полети с голяма вероятност ще станат реалност в близкото десетилитие.  

Първият реален турист, поставил началото на космическия туризъм с пътешествие до 

МКС в 2001 г. на космическия кораб «Союз» е американеца Денис Тито. 

Вторият турист полетял в космоса през 2002г., е бизнесмена от ЮАР Марк Шатлвърт. 

След него през 2005г, в качеството на турист МКС посещава американския бизнесмен 

Грегори Олсен. В последствие, през 2006 МКС посещава и първата жена турист – 

американката Ануше Ансари. През 2007 и 2009г., космичеко пътешествие прави Чарлз 

Симони. През 2008г., пътешествие прави Ричард Хериот, през 2009 г. Ги Лалиберте, 

основател и ръководител на Cirque du Soleil. [15]. 

В не далечно бъдеще отрасъла на икономиката занимаващ се с космически туризъм ще 

може да предлага полети до Луната и орбитално облитане на планети, както и излизане 

и разходка със скафандър в открития космос. Очаква се около 2025г., да се появи  на 

земна орбита и първия космически хотел в състава на Международната космическа 

станция, от който неговите посетители ще могат да се любуват на живописни изгледи от 

Земята. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По своята същност космическия транспорт се явява нова сфера от дейноста на хората. 

След първите полети неговия характер се разглеждаше от позиции на научни и военни 

приложения, които поставиха началото на космическата надпревара. Днес акцентите на 

космическата надпревара са изместени и от обект на научни изследвания те са насочени 

към установяване и развитие на дейност, предоставяща простор за действие на частната 

инициатива в областта на космическия туризъм, като неразделна част от космическия 

транспорт. В тази насока в статията са представени целите, задачите и проблемите на 

космическия транспорт, в светлината на практическо реализиране, екология по 

отношение на замърсяването на атмосферата на Земята с вредни продукти от изгаряне 

на гориво, на космическото пространство около земята с изхвърлени по време на полет 
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отработени последни степени на ракетите носители, отделни конструктивни елементи 

завършили своя срок на активно съществуване и въпросите за навигацията на КА в 

близкия и далечен космос. 
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Резюме: В доклада са представени основните направления за приложение на 

композитните материали в конструкцията на съвременните самолети. Кратки 

исторически данни за композитните материали са представени в началото за общо 

запознаване. Разгледани са основните композитни материали, намиращи приложение в 

съвременните транспортни самолети, областта на тяхното приложение, както и анализ 

на приложението им в някои актуални в момента самолети. Споменати са някои 

революционни проекти, които са в развитие, както и очакваните тенденции по тази 

тема. Накрая на доклада са разгледани върховите постижения които са в реално 

използване в момента. 

 

Ключови думи: композитен материал, самолетна  конструкция, органи за управление 

 

Abstract: The report presents the main directions of application of composite materials in the 

design of modern aircraft. Brief historical data on composite materials is presented at the 

beginning for general introduction. The main composite materials used in modern transport 

aircraft, the scope of their application, as well as the analysis of their application in some 

current airplanes are currently being examined. There are some revolutionary projects that are 

under development as well as the expected trends on this topic. Finally, the report examines 

the top performances that are in real use at the moment. 

 

Key words: composite material, aircraft structure, flight controls 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

           Композитните материали все по често и по често са обект на дискусии, научни 

изследвания и авангардни приложения в различни области на науката и техниката. 

Масово използваните в близкото минало и в настояще време технологични материали, 

крачка след крачка отстъпват пред широко навлизащите композити, особено там, където 

качества като якост, коравина, умора са в противовес с теглото на проектираната 

конструкция. 

           Композита е съвкупност от два или повече различни материала с различни 

качества, като качеството на ново получения материал не само обединява качествата на 

съставните си, но дори ги превъзхожда, като недостатъците на всеки отделен материал 

до известна степен се компенсират от качествата на другия или останалите материали в 

композитната система. Обикновено, композитният материал се състои от матрица и 

влакна (фибри). 

 
                                             Фиг. 1 Композитен материал 

 

             

 

 

 

2. Анализ на основните материали в самолетостроенето 

 

            Естествено, там, където очакваме едновременно здравина и ниско относително 

тегло на използваните конструктивни материали, обикновено говорим за авиация. На 

пръв поглед модерен и съвременен технологичен продукт, всъщност композитният 

материал в естествения си вид присъства в самолетостроенето още от самото начало на 

авиацията. Макар и по скоро интуитивно, конструкцията на първите летателни апарати 

е била изпълнена частично, а понякога и напълно от дървен материал – тогава, в 

началото на 20 век, по подходящ материал от дървото просто не е могло да се намери. 

Дървото всъщност е един естествен композитен материал, състоящ се от целулозни 

фибри и свързващ материал лигнин. 
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Фиг. 2 Дървена самолетна конструкция 

  

            В края на първата четвърт на миналия век, дори се е появил плах опит за 

създаване на нещо подобно на сегашните монокок – конструкции, невероятно смел опит 

за скок в бъдещето, който за съжаление е изпреварил тогавашните технологии – 

корпусът на самолет е бил изпълнен от ленти дървесен фурнир, нанесен на няколко 

кръстосани слоя – технология, актуална към днешна дата, но слепени с единственото 

възможно тогава лепило на животинска основа, което не е било устойчиво на 

атмосферни условия по никакъв начин,. Така традиционната конструкция, изпълнена от 

традиционният си материал, е останала непроменена за едно известно време. Въпреки 

това, изследване на качествата на дървото като материал, неговата обработка, както и 

качествата на различните видове дървесина, са дали своето отражение върху 

самолетостроенето – тук не може да не споменем за феноменалният самолет, 

проектиран и построен от Хауърд Хюз за периода 1943 – 1946г. И неговата ненадмината 

до ден днешен разпереност от 97,3 м, който е бил почти изцяло построен от брезова 

дървесина. 

 

 
 

Фиг. 3 Херкулес Н4 

 

            Във втората четвъртина на миналият век, общественото признание на авиацията, 

и съответно нейното бурно развитие, е катализирано от стръмното възходящо развитие 

от една страна на технологиите, по конкретно на металодобив, от друга страна на 

науката като цяло, а в частност на науки като аеродинамика, материалознание, 

металообработване. Признати са безспорните качества на алуминия и неговите сплави, 

което пък от своя страна е дало мощен тласък на самолетостроенето. Всяка една 
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държава, притежаваща прилична икономика, е произвеждала самолети. Появили са се 

най различни концепции на летателни апарати, а качествата на алуминия и неговите 

сплави са позволили появата на херметични летателни апарати, съответно с 

относително голяма височина на полета и значителна далечина на прелитане, вкл. 

редовни трансокеански линии. Плахият опит за композитен самолет е останал забравен. 

 

 
 

Фиг. 4 Самолетна конструкция от алуминиеви сплави 

 

 

 

3. Анализ на най използваните композити в транспортния самолет 

 

            След края на Втората Световна Война, съвземането на изтощената от войната 

световна икономика е отворило широки фронтове на развитие пред химията като наука 

от една страна, от друга страна като промишлен отрасъл. Част от научните постижения 

в тази област, е появата на различни видове термо пластични и термореактивни смоли, 

и същевременно появата на първите композитни материали с възможно приложение в 

авиацията. Тъй като този период, сам по себе си, наред с бурното развитие на авиацията 

и самолетостроенето е дал и доста жертви във вид на самолетни катастрофи, то и в 

началото приложението на нов, труден за математично моделиране материал, какъвто е 

композита, е било плахо, на малки стъпки, предимно за изработване на неотговорни 

детайли например обтекатели.  Като изключим някой видове ранни композити с 

ограничено приложение в бита, които са имали по скоро сензационен характер, първия 

полимерен композитен материал със сериозно приложение в авиацията е т.нар. GFRP 

(glass fiber reinforced plastic), или Подсилена със Стъклени Влакна Пластмаса, по 

известна като Фибростъкло. Въпреки широкото си приложение в бита, както бе 

споменато по горе, в авиацията приложението на този материал е започнало с 

изключителна предпазливост.  

            Един от основните фактори, определящ качествата на композитния материал, е 

нивото на адхезия между влакната и матрицата, но за времето си този фактор е бил 

изключително труден за моделиране, и съответно информационната база, която се е 

създавала, е била предимно с емпиричен произход. За заместване на структурни 

елементи никой все още не би помислил. По скоро е бил важен производствения 

фактор, а именно сравнително ниската енергоемкост при производство на детайли със 

сложна пространствена форма, както вече споменахме, нискоотговорни. В случая, 

сравнен с производството на детайл със сложна форма от алуминиева сплав, при 

използването на споменатия композитен материал сложността е при производство на 



 

32 

самата форма (калъп), а оттам нататък нещата са технологично по лесни и повтаряеми 

 
 

Фиг.5 Обтекател от GFRP 

 

.  

Технологичното развитие на стъклофибърния композит е дало своето отражение и в 

авиационната промишленост, където винаги се е търсело на първо място здравина 

срещу относително тегло. Макар и че трудностите в ранното моделиране (математично) 

на композити е водело до презастраховане до известна степен (първите композитни 

приложения в авиацията, преизчислени с днешните методи са показали обемно и 

съответно теглово презастраховане до 3,5 пъти, сравнено с традиционната, лесна за 

пресмятане метална концтрукция, която е осигурена с коефициент на сигурност 1,5), 

ранните композити са показали ниско относително тегло, отмерено спрямо здравината, 

която са предлагали. По нататъшното развитие на стъклофибърния композит е 

оформило няколко подвида със своите специфични качества: 

 

- E  - glass – голяма здравина и устойчивост на различни влияния 

- S – glass – по здрав от предния вид, устойчивост и запазване на качествата си       

при екстремни температури 

- R -  glass – подобрени механични качества 

- C – glass – много добра корозионна устойчивост в киселинна среда 

- D – glass – отлични диелектрични качества 

 

Съвременното ниво на технологии на производство на единични композитни суровини 

позволява производство на стъклени дишки с диаметър на единичното влакно от 

порядъка на 1-5 микрона, което в комбинация на съвременни смоли е довело до 10-12% 

от общия процент композитни материали в един самолет да се пада на стъклофибрите.  

Стъклофибърна тъкан, в комбинация с полиестерна, винилова или епоксидна смола е 

дала широк спектър на приложение. Най общо казано, приложението им е при 

производство на радарни обтелакели, носови обтекатели, различни други външни 

обтекатели, които, макар и външни като елементи не са изложени на директно 

аеродинамично натоварване. 

            Различни интериорни детайли се изработват от стъклофибърни композити, като 

задължително в конструкцията на вратата на пилотската кабина има слой от S – glass 

като допълнително осигуряване срещу огнестрелни атаки, едно изискване, въведено 

след серията въздушни покушения на 11 септември 2001г. 

            През 60те години на миналият век, търсейки нещо по добро и по алтернативно 

от стъклофибъра, е открит арамида като материал за композитни влакна. Първото му 
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търговско приложение е било под търговското му име Кевлар, дадено от производителя 

му Du Pont. Материалът, показал невероятни и почти непроменени якостни качества до 

самото си разрушаване, е навлязъл много бързо в бита – в почти всяка автомобилна 

гума има арамидни влакна, в армията – първите леки бронежилетки за били изработени 

от арамиден композит. Основното му превъзходство пред стъклофибърните композити е 

неговата якост на удар, което му е спечелило предимно армейско приложение. Въпреки 

това, съчетал в себе си здравина и леко относително тегло, арамидният композитен 

материал има приложение в авиацията, предимно за изработване на тънкостенни 

вътрешни панели . От същия материал се изработват голяма част от въздуховодите в 

един транспортен самолет. Произведен във вид на т.нар. Пчелна пита и затворен от 

двете страни от стъклофибърен композит, арамида се използва за производство на 

подови панели с висока здравина и ниско тегло.Особено ценно е приложението му при 

сандвич панели с пространствена форма. 

 

 
 

Фиг. 6 Арамиден композитен материал AFRP 

            Несъмнено, когато се говори за приложение на композитни материали в 

съвременното самолетостроене, най голямо място се отрежда на въглеродния композит. 

Основната му съставка е въглеродната нишка , произведена най често от материала 

Полиакрилонитрил (PAN) чрез контролирана оксидация и карбонизация. В  комбинация 

с най често епоксидна смола, въглеродният композит е показал най значимото си за 

авиационно приложение качество – способност да замести алуминия и неговите сплави 

в много аспекти. 

С напредването на науката и технологията в аспекти, касаещи приложението на 

композитни материали в авиацията, особено с въвеждането на компютърната 

стимулация при сложни изследвания, каквито са изследванията на композитните 

материали, става възможно в най голяма точност да се моделира един от основните 

фактори, определящ здравината на композита – връзката между влакната и матрицата, 

което пък позволява да се изработват конструкции, които са правилно оразмерени, т.е. 

не са преоразмерени, което пък позволява да се намали теглото на летателния апарат с 

повече от 25%, постижение, което е валидно в момента. Основното приложение на 

въглеродните композити е при изработването на органи за управление, които, с 

изключение на предкрилки, са изцяло изработени от въглероден композит. Принципно, 

когато се говори за съвременен самолет в днешно време, темата за присъствието на 

композити, особено на въглеродни, става все по значима и актуална. Началото на 

производството на композитни органи за управление е през 80те години на миналия век, 

и тяхните качества, наблюдавани под лупа от скептици, се доказаха с времето, без нито 

един съществен отказ през тези почти 40 години. 
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Фиг. 7 Орган за управление, изработен от въглероден композит 

 

4. Съвременни тенденции за приложение в транспортния самолет 

            Безспорно, самолета, който отвори нова страница в използването на композити е 

Airbus A320. Всички органи за управление, без предкрилки, са изработени от 

въглероден композит, със значително присъствие на другите видове композити.  

 

 
 

Фиг. 8 Приложение на композити в съвременен транспортен самолет 

 

Предимствата на композита, не само от якостни но и от производствени 

съображения, го правят все повече и повече заместител на традиционната алуминиева 

сплав. Това показва и тенденцията на фигура 8 – минавайки през грандиозни 

технически решения като композитен центроплан на А380,  и достигайки техничвското 

равнище на самолети с почти изцяло композитно тяло като А350 и В787. 

При самолетните двигатели от ново поколение използването на композитен 

материал също е на значително ниво, и то за производство на високо натоварени 

елементи. Например, при невероятния продукт на General Electric, двигателя GE90 

115B, признат за най мощния турбовентилаторен двигател със своята теглителна сила от 
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53,7 тона, е с композитни лопати на компресора за ниско налягане (вентилатора). 

 

 
 

Фиг.9 Първа степен на двигателя GE90 / 115B 

 

На един от най съвременните двигатели, Pratt&Whitney PW1100G-JM, корпуса на 

вентилаторната част е изработен като един цял композитен детайл. Авангардния 

витловентилаторен двигател, който все още не е навлязъл сериино в авиацията, се 

проектира единствено с лопати от композитен материал. 

 

5. Заключение 

  Трудно е да се изброят всички аспекти на приложение на композитните 

материали в съвременната авиация в един кратък материал, но едно е сигурно – 

бъдещата революционна технология е вече реалност. Композитите вероятно предлагат и 

много все още неоткрити качества, но и дори това, с което разполагаме в момента като 

база данни и технологии, е достатъчно, за да се отбележи нова, ‚композитна‘ ера в 

съвременната авиация. 
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През цялата история на трудовата си дейност човечеството неизменно е 

съпътствано от различни инциденти и промишлени аварии с различна степен на 

опасност за хората. Дълго време повишаването на безопасността на работното място 

става чрез осигуряване на по-безопасни машини или производствени процеси, по-добро 

обучение на операторите, както и разработване и внедряване на официални системи за 

управление на безопасността. Но произшествията продължават. В основата на тези 

събития стои човекът, който изпълнява работата си по различен начин от безопасния, за 

който е бил обучаван и подготвян. Причините за това са доста разнообразни: 

недостатъчно дисциплиниращи правила и ограничения, пропуски в работата на 

организацията, проблеми с квалификацията на оператора, индивидуални особености на 

личността и т.н. 

Съществуват много изследвания върху проблема с произшествеността.  

През 1978 г. излиза от печат книгата на британския изследовател Бари А. Търнър 

"Бедствия, сътворени от човека" (Barry A. Turner. Man-Made Disasters. Wykeham 

Publications, 1978. ISBN 0 85109 750 2) 

Моделът на Търнър MMD (Man Made Disaster model) отразява уязвимостта на 
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работния процес в резултат на взаимодействието на човека със заобикалящата го 

материална среда, т. е. хората често работят при ограничени познания за условията, 

свойствата и т.н., а така се залагат бъдещи бедствия: 

"Бедствията винаги представляват неуспех на намерението"; 

"Инженерството, приложната наука и дизайна обикновено са човешки дейности, в 

които стремежът към идеална рационалност трябва да бъде смекчен от 

ограниченията на човешките способности и състоянието на техниката". 

През 1984 г. професорът по социология Чарлз Пероу в книгата си "Нормални 

произшествия: живот с високорискови технологии" (Charles Perrow . Normal Accidents: 

Living with a High-Risk Technologies. Basic Books, 1984. ISBN 978-0-691-00412-9) 

разработва теорията за нормалните злополуки (Normal Accident Theory - NAT).  

Пероу формулира термина "нормални" (системни) злополуки – неизбежни за 

изключително сложни системи злополуки, работещи с високорискови технологии. 

Основната причина за произшествеността според Пероу се определя от факта, че 

взаимодействията между компонентите на системата (хора, оборудване, процедури) са 

непредвидими и/или невидими.  

Опитът от експлоатацията на атомните електрически централи (АЕЦ) показва, че 

причините за възникване на аварии и инциденти са свързани с поведението и 

отношението на хората към безопасността. Анализът на аварията в Чернобил 

подчертава, че една от основните причини за събитието е нарушаване от страна на 

човека-оператор на правилата за безопасност.  

В заключителния доклад на Международната консултативна група по ядрена 

безопасност (International Nuclear Safety Advisory Group - INSAG) от съвещанието за 

причините и последствията от аварията в Чернобил (Summary Report on the Post-

Accident Review Meeting on the Chernobyl Accident, IAEA, Safety Series №75-INSAG-l, 

1986) се казва, че операторите в Чернобилската атомна електроцентрала (АЕЦ) са 

проявили изключително ниска култура на безопасност (Safety Culture). Това е първата 

употреба на този термин. INSAG дава и първото определение: "Културата на 

безопасност – това е набор от правила и особености в дейността на организациите и 

отделните лица, който определя, че проблемите за безопасността на атомните 

електроцентрали имат най-висок приоритет и следва да им се обръща внимание 

според степента им на значимост." 

В различни други документи на INSAG се казва, че културата на безопасност е 

свързана с личната отговорност и ангажираност на всички лица, дейността на които е 

свързана с безопасността. Целта е да се формира вътрешна критична позиция, 

изключваща благодушието и пренебрежението към изискванията за безопасност.  

Ако задълженията за осигуряване на висока безопасност се изпълняват стриктно 

и осъзнато, опирайки се на здравия смисъл и чувството за отговорност, то може да се 

твърди, че културата на безопасност е на достатъчно високо ниво. 

В доклада под заглавие "Култура на безопасност" (Safety Culture, IAEA, Safety 

Series №75-INSAG-4, Vienna, 1991) INSAG формулира универсалните черти на 

културата на безопасност, които следва да спазват организациите и отделните лица на 

всички нива за осигуряването на безопасността: 

- лично осъзнаване на важността на безопасността; 

- осигуряване на знания и компетентност чрез подготовка (и самоподготовка), 

обучение и разработване на инструкции за персонала; 

- ангажираност на старшите ръководители за постигане на висок приоритет на 

проблемите на безопасността и налагане за изпълнение от отделните лица на общите 

цели и задачи за осигуряването й; 

- мотивация посредством методите за ръководство, формиране на вътрешна 

позиция у отделните лица, създаване и прилагане на система за поощрения и наказания; 
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- контрол чрез проверки и експертизи, готовност за реакция на всяка критическа 

позиция на отделни лица; 

- отговорност чрез формално установяване и описание на длъжностните 

задължения и взискване на изпълнението им от отделните лица. 

За постигане на висока култура на безопасност в АЕЦ в документа INSAG-4 са 

разработени (фиг. 1): 

- изисквания на политическо ниво (раздел 3.1); 

- изисквания към ръководителите (раздел 3.2); 

- поведение на отделните лица (раздел 3.3). 

 

 
 

Фиг. 1. Елементи на културата на безопасност (по INSAG-4). 

 

За формиране на култура на безопасност в АЕЦ в повечето страни по света са 

предприети редица мерки: подобряване на подготовката на операторите, 

усъвършенстване на стила и методите за управление, подобряване на социално-

психологическия климат и т.н. Привлича се целият персонал, започвайки от висшето 

административно ниво. В АЕЦ работят постоянно действащи комитети по култура на 

безопасността, които координират работите по поддържане и повишаване на културата 

на безопасност на персонала. 

Особено внимание се отделя на формирането на лична отговорност и 

ангажираност с проблемите на безопасността у всички хора, работата на които влияе на 

безопасността на АЕЦ. За голям успех във формирането на култура на безопасност се 

смята създаването на условия, в които работещите съобщават (без да се страхуват от 

последствия) за допуснати от тях пропуски и грешки. Разработват се учебно-

методически материали за обучение на персонала от различни категории. Организират 

се партньорски проверки и периодични самооценки. С отчитане на препоръките на 

МАГАТЕ (IAEA) се разработват и внедряват коригиращи мероприятия. 

Всичко това превръща съвременните АЕЦ във високонадеждни организации, в 

които вероятността за авария като Чернобилската е сведена до минимум! 

Впоследствие много организации по света разработват свои правила за културата 

на безопасност. По тази причина са дадени са много нови определения. 
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В най-общ вид културата на безопасност е динамична система от норми, 

защитаваща от техногенни опасности, както и способите за приемане и изпълнение на 

организационно-техническите изисквания в производствената дейност. 

Или още: културата на безопасността - това са нормите, които човек си 

налага на базата на опита, прогнозите или предчувствията за стихийните, 

предсказваните или предизвикваните бедствия (природни, социални, 

технологични), т. е. това е преди всичко доброволно приемане и спазване на нормите 

от страна на изпълнителя. Ако спазването на всички правила се приеме за ключов 

показател на ефективността на мениджмънта на риска, то не са необходими правила за 

безопасност, а само техния идеален вариант – инструкции за отделните етапи от 

дейността. Защото разработването на универсални мерки и норми, стандартизиращи 

всички случаи и ситуации от реалния живот меко казано е практически невъзможно. 

В техническата култура на безопасността жизнено важните норми са 

конкретизирани в правилата за безопасност. Не напразно често се казва, че тези правила 

са написани с кръв.  

Като противовес на теорията за "нормалните" (неизбежните) злополуки на Чарлз 

Пероу е теорията за високо надеждните организации (High Reliability Organizations 

theory - HRO). В случая в понятието "надеждност" е заложено разбирането за 

сигурност, безпроизшественост! Според Wikipedia автори на тази теория са 

изследователите от Калифорнийския университет в Бъркли (University of California, 

Berkeley) - Тод Ла Порт (Todd LaPorte), Джийн Рочлин (Gene Rochlin) и Карлен Робъртс 

(Karlene Roberts). Един преглед на публикациите им потвърждава това: 

Todd LaPorte: High Reliability Organizations: Unlikely, Demanding and At Risk, 

Journal of Crisis and Contingency Management, 4, 2 (June 1996); Working in Practice But 

Not in Theory: Theoretical Challenges of "High-Reliability Organizations". In Paula M. 

Consolini Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 1, Issue 1, January 

1991. 

Gene Rochlin: Defining High-Reliability Organizations in Practice: A Definitional 

Prolegomenon. In K. H. Roberts, ed., New Challenges to Understanding Organizations (New 

York: Macmillan, 1993); Reliable Organizations: Present Research and Future Directions. 

Journal of Contingencies and Crisis Management. 4 (2), 1996; Defining high reliability 

organizations in practice: A taxonomic prologue. In K. H. Roberts (Ed.). New challenges to 

understanding organizations. New York:Macmillan, 1993. 

Karlene Roberts: New challenges in organizational research: High reliability 

organizations. Organization & Environment. 3 (2), 1989; Research in nearly failure-free, 

high-reliability organizations: having the bubble". In D.M. Rousseau, IEEE Transactions on 

Engineering Management. 36 (2), 1989. 

Според тази теория организация с висока надеждност е такава организация, 

която е успяла да избегне катастрофи в среда, в която нормалните инциденти 

могат да се очакват поради рискови фактори и сложност на функционирането. 

Организациите, търсещи надеждност, не се различават по абсолютните си грешки или 

степен на опасност при инциденти. Те се стремят към "ефективно управление на 

естествено рисковите технологии чрез организационен контрол на опасността и 

вероятността". Следователно, "висока надеждност" означава, че високият риск и 

високата ефективност могат да съществуват едновременно при работа в тежки 

условия. 

Авторите на теорията изследват функционирането на три типа организации, 

работещи без грешки със сложни и опасни технологии: палубната авиация 

(самолетоносачите на САЩ), системата за управление на въздушното движение (УВД) 

на Федералната авиационна администрация (Federal Aviation Administration – FAA) и 

атомните електроцентрали. И ненапразно: 



 

40 

- към 2019 г. САЩ разполагат с 11 самолетоносача, от които оперират около 1000 

самолета и вертолета;  

- федералната система за УВД на FAA (създадена през 1936 г.) се е наложила 

като най-голямата (в нея работят над 15 000 души) и най-безопасната въздушно-

транспортна система в света, в структурата на която влизат 132 контролни кули, 29 

радарни и 21 маршрутни контролни центъра, ежедневно се проследяват до 50 000 

полета;  

- по добивана енергия атомната енергетика САЩ е най-голямата в света, в САЩ 

работят 95 ядрени реактора, като повече от 40 г. нямат никакъв сериозен инцидент. 

Не напразно авторите на теорията се спират на разгледаните три типа 

високонадеждни организации. Всички те работят с високорискови технологии, 

организацията на функционирането им е твърде сложна, имат богат положителен и 

отрицателен опит (свой и чужд), разработили са много строги регламентиращи правила, 

нарушаването на които строго се наказва, формирали са висока култура на безопасност 

у персонала си на всички нива. Действително високонадеждни организации, 

функционирането на които показва, че авариите и инцидентите не са неизбежни! 

 

Разгледаните теории с пълна сила се отнасят и за авиацията като важен и 

незаменим транспортен отрасъл в световен мащаб, в който рискът от реализиране на 

авиационни произшествия (АП) и инциденти е достатъчно голям. 

За годините на съществуването си борбата с произшествията и инцидентите в 

авиацията преминава през няколко етапа (фиг. 2а). 

 

  
а) б) 

 

Фиг. 2. Етапи в развитието на безопасността на полетите. 

 

Технически етап - от началото на ХХ в. до края на 60-те години. През този етап 

въздухоплаването се очертава като форма на масов транспорт. Констатирани са редица 

пропуски в безопасността на полетите, които първоначално са свързани с технически 

фактори и технологично несъвършенство. Затова усилията за безопасност се 

съсредоточават върху повишаване на надеждността на авиационната техника. 

Развитието на науката и усъвършенстването на технологиите позволяват до средата на 

миналият век произшествията по технически причини да бъдат сведени до минимум.  

Етап "Човешки фактор" - от началото на 70-те до средата на 90-те години. 

Това е период, в който авиационната техника е с високо ниво на надеждност и 

въздухоплаването става по-сигурен и надежден начин за придвижване. Още през 1975 

Международната асоциация за въздушен транспорт (International Air Transport 

Association - IATA) представя графично изменението на влиянието на техническото 

несъвършенство на авиационната техника и човешките грешки върху 

произшествеността в авиацията (фиг. 2б). От графиката се вижда, че процентът на 

произшествията и инцидентите поради конструктивно-производствени недостатъци 

(КПН) на въздухоплавателните средства (ВС) е паднал до под 20 (в средата на 70-те, 
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днес процентът е още по-нисък). Но произшествеността по вина на човешкия фактор 

нараства до около 80 %. 

През този период високо се оценяват и се прилагат в практиката много 

теоретични разработки. Особено популярен е моделът SHELL на Елуин Едуардс и 

Франк Хоукинс. През 1990 г. излиза книгата на професорът по психология Джеймс 

Рийзън (работил и като психолог в Кралските ВВС на Великобритания) "Човешки 

грешки" (James Reason. Human Error. Cambridge University Press, 1990).  

Солидните теоретични разработки позволяват на експлоатиращите авиационни 

структури от ВВС и Гражданската авиация да създадат огромна нормативна база с цел 

да се снижи влиянието на човешкия фактор върху безопасността на полетите. Но се 

оказва, че редица от установените правила твърде детайлно регламентират работата на 

екипажа и неговата дейност се заключава в пунктуалното изпълнение на тези правила 

по принципа: "Прави едно…, прави две…" А това не позволява на пилота да проявява 

интелектуалните си възможности. Въпреки инвестирането на огромни средства за 

намаляване на човешките грешки, ролята на човешкия фактор продължава да се цитира 

като повтарящ се фактор, основна причина за АП и инциденти.  

Организационен етап - от средата на 90-те години до наши дни. 

Концентрацията върху човешкия фактор позволява на науката да се съсредоточи върху 

индивида, но все още без да се разглеждат оперативната и организационната 

обстановка, в която хората изпълняват служебните си задължения. Едва в началото на 

90-те години за първи път се признава, че хората работят в сложна среда, включваща 

множество фактори, които имат потенциал да повлияят на поведението и 

произшествеността.  

Джеймс Рийзън описва нов подход за управление на безопасността на полетите, 

като се фокусира върху организационните фактори, които способстват и стават 

предпоставки за произшествия.  

От ергономична гледна точка авиационната транспортна система започва да се 

разглежда като системата 4М (фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Ергономичната система 4М. 

 

Наред с основните фактори – човекът-оператор, авиационната техника и 

материалната среда за функциониране в системата 4М се акцентира и върху 

мениджмънта, като организация и управление на процесите. 

През този етап безопасността на полетите се разглежда от системна гледна точка, 

която обхваща и организационните фактори като допълнение към човешките и 

техническите фактори. В резултат на това е въведено и понятието "организационна 

катастрофа" (в авиационната сфера - "организационно произшествие"). Това понятие 
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включва и отчитане на влиянието на организационната култура и политиките относно 

ефективността на контрола върху риска за безопасността.  

Според Рийзън организационният инцидент е събитие, което носи нежелани 

последици за организацията. Започва като следствие от организационни процеси 

(решения, планиране, разписания, прогнозиране, проектиране, комуникации, регулации, 

поддръжка и др.). Латентните пропуски в организационните процеси се предават по 

организационните пътища до конкретните работни места, където създават условия 

(претоварване, умора, технически проблеми, лоша комуникация и др.), провокиращи 

грешки и нарушения. 

На 14.04.1994 г. в забранената за полети зона над Северен Ирак е реализиран 

много тежък инцидент с трагични последствия. В рамките на операция "Осигуряване на 

комфорт" ("Provide Comfort") два изтребителя F-15C Eagle от ВВС на САЩ, 

патрулиращи в забранената за полети зона на северен Ирак откриват огън и свалят два 

свои вертолета Black Hawk UH-60. Загиват 26 души - военнослужещи и граждански 

лица от различни националности. 

Проф. Скот А. Снуук (Scott A. Snook), доктор по философия и преподавател по 

бизнес администрация в Харвардското бизнес училище (Harvard Business School), бивш 

пилот с много военни и бойни отличия детайлно изучава и анализира обективните и 

субективните причини и предпоставки за събитието.  

В книгата си "Приятелски огън" (Snook, S. A. Friendly fire: The accidental 

shootdown of U.S. Black Hawks over Northern Iraq. Princeton, NJ: Princeton University 

Press. 2000) Снуук развива теорията за практическите отклонения (Theory of 

Practical Drift). С модела за практическите отклонения (Practical Drift Model - PDM) той 

обяснява неизбежността на това произшествие. 

Каква е същността на теорията за практическите отклонения? 

Още на етапа на проектирането на една система (в най-общ вид) се залагат 

очакваните условия за базовото функциониране на системата (фиг. 4). 

 

 
 

Фиг. 4. Модел за практически отклонения (PDM). 

 

Предварително разработваните норми и стандарти отчитат оперативните 

взаимодействия между хората, разполагаемите технологии и особеностите на работната 

среда при спазване на няколко основни допускания:  

- технологията, необходима за постигане на поставените целите на 

производствената система е на разположение;  

- хората са обучени да работят правилно с разполагаемите технологии; 

- правилата и процедурите диктуват поведението на човека; 

- разработена е адекватна система за контрол.  

Тези допускания се отчитат само дотолкова, доколкото трябва да се преценят 

какви ще бъдат очакваните експлоатационни ограничения, както и какви ще са 

потенциалните опасности. 

Като правило производствената система се разгръща оперативно, както е 
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проектирана. По-голямата част от експлоатационния период протича според плановете 

(хоризонталната линия на фиг. 4). Ако една система работи само и неизменно в 

очакваните условия, то трудно може да възникне извънредна или аварийна ситуация.  

Но независимо колко внимателно и добре е обмислено проектирането, под 

въздействие на фактори с най-различен характер в реалната експлоатация се налагат 

отклонения от зададените норми и правила. Практиката показва, че когато настъпи 

извънредна ситуация, предварително разработените планове стават жертва на самата 

ситуация. За да се задържи развитието на ситуацията под контрол се налагат 

отклонения (в някаква степен) от утвърдения план (от конкретните инструкции и 

норми). Организациите предварително разработват подробни планове за действия в 

типови нестандартни или извънредни ситуации (например, пожар, взрив, аварии и т.н.), 

в които се определят максимално допустимите отклонения от базовото функциониране 

(синята линия). Така се оформя една зона на възможни отклонения, при които системата 

функционира (извън тази зона системата престава да функционира). Но това не 

означава, че ще работи безаварийно.  

Проф. Снуук разработва индивидуални, групови, организационни и кръстосани 

методи за анализиране на инцидента от 14 април 1994 г., за да отчете критичните връзки 

в причинно-следствената верига на събитията. Анализирайки всички факти на различни 

нива, той отсява маловажните факти и предлага динамичен механизъм, наречен от него 

"практическо отклонение" - бавно, стабилно отклоняване на практиката от 

писмената процедура. Заключението му е тревожно за една високонадеждна 

организация като ВВС. 

В книгата си "Култура на безопасност: теория, метод и усъвършенстване" (Stian 

Antonsen. Safety culture: theory, method and improvement. Taylor & Francis Group, 2009. 

ISBN 13: 978-0-7546-7695-9(hbk)) Стиан Антонсен казва, че практическите 

отклонения отразяват разликата между очакванията как ще бъде извършена една 

работа и реалния резултат. 

Някои от причините за практическите отклонения може да включват: 

- технология, която не винаги работи както е предвидено; 

- появяват се процедури, които при определени условия на работа не могат да 

бъдат изпълнени както е планирано; 

- разработват се норми и правила, които не са приложими в рамките на 

определени експлоатационни ограничения; 

- въвеждат се промени в системата, включително добавянето на нови 

компоненти; 

- проявява се взаимодействието с други системи и т.н.  

Следва да се отбележат и личностните особености на човека-оператор. На 

практика нуждите на индивида надхвърлят нуждите на организацията и индивидът е 

склонен да се отклонява от предписаните норми (особено при занижен контрол). 

Хората, работещи в рамките на практическите отклонения прилагат свои адаптации на 

системата и лични стратегии, заобикалящи наложените норми и правила. Когато тези 

отклонения останат незабелязани и несанкционирани, лека-полека те стават норма на 

поведение и конкретната личност все по-често започва да не спазва правилата 

("защитните стени" престават да действат). Работата на системата може твърде силно да 

се отклони от базовите си характеристики, което неизменно увеличава опасността от 

възникването на инциденти и произшествия (червената пунктирана линия на фиг. 4).  

Теорията на Скот Снуук (2000) дава насока за действия, които биха могли да 

отговорят на непредсказуемия характер на организационното поведение, което поражда 

произшествия и инциденти. Ключовият момент е да се улови отклонението преди да 

преминало границата между безопасно и опасно функциониране. А това изисква 

повишени и по-строги правила. Много от организациите се борят с наложилите се 
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практически отклонения чрез затягане на процедурите и увеличаване на санкциите. 

Снуук предупреждава, че такива мерки ще доведат до същата патология: с времето и 

новите процедури също ще бъдат пренебрегнати. И препоръчва при вземане на решения 

да се отчита тази реалност на човешкото поведение! Нужен е баланс!!! 

Колкото по-рано бъдат регистрирани, отчетени и анализирани проявите на 

практически отклонения, толкова по-голямо ще бъде количеството на реалните 

опасности и рискове, които ще бъдат предотвратени чрез внасяне на подобрения в 

работата на системата. 

За тази цел теорията на проф. Снуук следва да се доразвие чрез разделяне на 

практическите отклонения (ПО) в две групи (фиг. 5). 

Първа група – практически отклонения в действията на човешкия фактор, 

определени от организационните пропуски и недостатъци (това са отклонения, които 

самата система позволява) - ЧФО (жълтата зона на фиг. 5). Следва да се отбележи, че 

дори при извънредна ситуация възможните отклонения са ограничени (хоризонталната 

линия). Това се определя от факта, че при разработване на нормативната уредба всяка 

организация отчита опита на аналогични или сродни структури и се стреми да отчете 

влиянието на колкото си може повече фактори. Това определя дължината на 

хоризонталната част от линията. Но тъй като е невъзможно да бъдат отчетени всички 

фактори има и наклонена част от линията. 

 

 
 

Фиг. 5. Модел за практически отклонения (PDM). 
 

Втора група – практически отклонения в действията на човешкия фактор, 

породени от личностните особености на персонала - ЧФЛ (зелената зона). Това са 

възможни отклонения, поради склонността на човека да нарушава правилата, не-

достатъчно добра подготовка, опит и т. н.  

Как се заражда и развива произшествието (червената пунктирана линия на фиг. 

5)? В началото на дейността си човекът спазва точно нормите и правилата. Това 

продължава до момента, в който той установи, че системата позволява определени 

отклонения. Следват отклоненията, които личността допуска поради собствените си 

виждания и нагласи. Така се стига до преодоляване на всички "защитни стени", 

възниква ситуация, при която "и малкото камъче обръща колата", т. е. проявата и на 

един не особено значим фактор може да доведе до аварийната ситуация и до 

произшествието. 

Според условията на функциониране, определящи възможността от реализиране 

на различни произшествия, аварии и инциденти, организационните системи могат да се 

класифицират като нискорискови, със средна степен на риск и такива, които работят в 

условия на висок риск. А според взетите мерки за недопускане на произшествия 

системите могат да се класифицират като такива с ниско, средно и високо ниво на 

надеждност. Възможните връзки между организациите според двете класификации са 

показани на фиг. 6. 
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Фиг. 6. Връзки между организациите според степента на риска и нивото на 

надеждност. 
 

На фиг. 7 са представени организационните ограничения (в жълтата зона) и тези 

за личността (зелената зона) за възможните комбинации от двете класификации. Следва 

да се отбележи, че нивото на надеждност за организациите с различна степен на риск е 

различно. 

 

 
 

Фиг. 7. Връзки между организациите според степента на риска и нивото на 

надеждност. 
 

1. Организации, функционирането на които не е свързано с абсолютно никакъв 

риск за реализиране на произшествия. За да бъде такава организация класифицирана 

като нисконадеждна (колкото и невероятно да звучи), то тя трябва да няма никакви 

правила за безопасна работа, или наложените ограничения да имат абсурден характер, 

нещо от типа: "Забранява се идване на работа с НЛО" (организационни правила) или 

към личността "Забранява се вземането на подкуп на публични места". 

2. Нискорискови организации могат да са със средно ниво на надеждност, ако 

имат организационни ограничения, насочени поне към осигуряване на по-здравословни 

условия на труд ("Пушенето забранено"), а ограниченията към личността са по 

изискването за лоялност: "Ако системно нарушаваш ще бъдеш наказан!" 

3. Нискорисковите организации са с високо ниво на надеждност, ако правилата 

им предвиждат допускането на събития, които могат да причинят известни вреди, и 

предупреждават за такава възможност. Хората са предупредени, че следва да се 

съобразяват с правилата.  

Нискорискови организационни системи са всички образователни и 

административни институции. 
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Повечето организационни системи в промишлеността работят с технологии, 

носещи средно ниво на риск за допускане на различни инциденти. 

4. Среднорисковите организации са с ниско ниво на надеждност, когато 

правилата предвиждат съществуващия риск, но се ограничават само до 

предупреждение. А за персонала се налагат ограничения, които в по-малка или по-

голяма степен имат абстрактно отношение към безопасността (от типа: "Забранява се 

носенето на автоматично оръжие на работа"). За безопасността се разчита на 

съзнанието на личността. 

5. Среднорисковите организации са със средно ниво на надеждност, ако 

правилата за функциониране предвиждат и отчитат възможния риск, а за персонала се 

изготвят необходимите препоръки. 

6. Среднорисковите организации постигат високо ниво на надеждност, ако 

правилата за функциониране предвиждат и отчитат възможния риск, а персоналът не 

само е информиран, предупреден, но и му се налагат необходимите ограничения, 

осигуряващи безопасността. 

Една от организационните системи, функционирането на които е свързано с 

използването на високорискови технологии, е армията. Но при нея има една съществена 

особеност - че тя се готви за действия в бойни условия, които обаче не могат да бъдат 

ясно дефинирани в мирно време.  

7. Високорисковата организация залага на точно формулиране на правилата за 

осигуряване на безопасност. Но, когато има пропуски или ограниченията за персонала 

са само с предупреждаващ или пожелателен характер това я прави с ниско ниво на 

надеждност. Но отделният човек има възможност да се отклонява от правилата поради 

чисто личностните си особености. Важното е да не бъде хванат. Например, в армията се 

залага на поддържането на определено ниво на дисциплина и готовност за изпълнение 

на заповеди. Целта е собственото "его" да се подчини на "общото его". Но принципа на 

единоначалието (абсолютно задължителен в бойни условия) позволява проявата на 

субективизъм и отдаването на безсмислени заповеди и разпореждания само от 

желанието да се покаже кой командва тук. А както казва и проф. Снуук в човешката 

природа е да се игнорират ограниченията. Много бързо става това, когато част от тези 

ограничения са безсмислени. И организацията става с ниско ниво на надеждност. Затова 

и винаги ще е актуална армейската сентенция: "В армията наказват не защото си 

нарушил, а защото са те хванали!" 

8. Високорискова организация има средно ниво на надеждност, когато има ясно и 

точно разписани правила със задължителен характер за всички. За всеки оператор 

отклоненията от правилата са недопустими и при констатиране се налагат много строги 

санкции! Но се допуска операторът да прави известни отклонения, особено когато те са 

в полза на организацията. 

9. Високорискова организация с високо ниво на надеждност. Правилата имат 

задължителен характер за всички, а отклонения от написаните норми и правила са 

абсолютно забранени. Имат силно развита система за контрол и санкциониране на 

всяко неспазване на правилата. Операторите се подбират и обучават така, че да не 

допуснат никакви несанкционирани отклонения (дори и с най-добри намерения) от 

правилата в работата си. Съответно е и заплащането (мотивацията е също 

задължителна)!!! Такива са системите, разглеждани от авторите на теорията за 

високонадеждните организации, ракетно-космическите войски, някои подразделения от 

военновъздушните сили и др.  

В заключение следва да се отбележи, че детайлният анализ на практическите 

отклонения, способствали за реализация на авиационни произшествия и инциденти, 

позволява да се разработят коригиращи мероприятия с една единствена цел – 

повишаване на нивото на безопасност на полетите. 
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1. ФАКТОЛОГИЯ. 

Първите междуконтинентални балистични ракети (МКБР) с ядрени бойни 

заряди са приети на въоръжение през 1959 г (САЩ) и 1960 г. (СССР). През следващите 

години това въоръжение нараства с главоломни темпове. Наред с развитието на този тип 

ядрени носители двете свръхдържави започват да разработват и системи за 

противоракетна отбрана (ПРО).  

В настоящия доклад се анализира инцидент в системата за предупреждение за 

ракетно нападение (СПРН). 

В СССР разработването на СПРН започва в началото на 60-те години на ХХ в., 

като продължение на програмата за противоспътникова защита "ИС" ("Изтребител на 

Спътници"). Системата е предназначена да открива стартa на междуконтинентални 

балистични ракети от бази на САЩ. С редица модификации функционира до 2014 г. 

През 2015 г. е заменена от Единната космическа система (ЕКС) "Тундра". СПРН работи 

от 1979 г., но застъпва на бойно дежурство на 27.12.1982 г. като СПРН "Око" (УС-КС) 

[7, 9, 10]. Съкращенията означават: УС-К – универсален спътник на високоелиптична 

орбита; УС-КС – универсален спътник на геостационарна орбита. 

Към началото на 1983 САЩ разполагат с 1154 МКБР: 54 "Титан-2" (LGM-25C 

Titan II), 450 "Минитмън-2" (LGM-30 Minuteman II), 550 "Минитмън-3" (LGM-30G 
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Minuteman III), 100 "Пийскийпър" (LGM-118A Peacekeeper). На въоръжение са 1054 

ракети (без "Пийскийпър", които постъпват в периода 1984-1986 г.).  

МКБР на САЩ са разположени в девет бази, които трябва да следи непрекъснато 

съветската СПРН.  

СПРН е съставена от наземен - радиолокационни станции (РЛС) и орбитален 

(космически) ешелон – групировка космически апарати (изкуствени спътници). 

Космическият ешелон e предназначен за откриване на стартове на балистични 

ракети, в която и да е точка на земята в реално време. Към 1983 г. СПРН "Око" работи с 

пет спътника: Космос-1188, Космос-1191, Космос-1217, Космос-1223 и Космос-1247 

(фиг. 1). 

 

  
Състояние към 1983 г. (СПРН "Око"). Състояние към 1995 г. СПРН "Око"-1. 

 

Фиг. 1. СПРН "Око". 

 

Наземният ешелон се състои от надхоризонтални и задхоризонтални РЛС и 

командни пунктове за управление и контрол (фиг. 2). 

 

 
 

Фиг. 2. Наземен ешелон на СПРН. 

 

Пунктовете за управление са дислоцирани в малки "закрити" градчета, 

изградени специално с такова предназначение. Разглежданият инцидент става в 

Западният КП. Той е в градчето "Серпухов-15", Серпуховски район на Московска 

област. "Серпухов-15" е елемент от кръговата ПВО на Москва. От 1979 г. е в състава на 

ракетно-космическата отбрана, а от 1982 г. започва да носи бойно дежурство. Изваден 

от списъка на "закритите" градчета през 2012 г.  

Как функционира СПРН (фиг. 3) [3, 7, 10]? 

1. При единичен запуск СПРН го квалифицира като "пуск", при втори и следващ 

- като "ракетно-ядрено нападение". 

2. Проверка за изправността на системата. 
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3. Потвърждение по визуалния канал (офицери, следящи въздушното и 

космическото пространство на екраните на видеоконтролни устройства). 

 
 

Фиг. 3. Хронология на инцидента. 

 

4. Потвърждение от РЛС. РЛС покриват територията на Европа. Ако полетът на 

ракетата от САЩ до СССР е около 40 мин. потвърждението от РЛС е едва 15-18 мин. 

преди попадението на ракетата. 

5. Оповестяване, обявяване на тревога във ВС (фиг. 4). 

 

 
 

Фиг. 3. Технология на оповестяването. 

 

6. Светва червеното табло в "ядреното куфарче" на Президента и на пултовете на 

МО, Началника на ГЩ, командващите родовете войски. 

7. Анализ на целите (може да са стотици) и определяне на последователността на 

унищожаването им. 

8. Задействане на ПВО, изстрелване на противоракети. 

9. Президентът, МО и Началника на ГЩ разполагат с 10-12 мин. При решение за 

ответен удар уведомяват Командващия ракетните войски. 

10. Командващият ракетните войски предава кодирания вариант за ответния удар 
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и шифъра за снемане на блокировките на пусковите механизми на ракетите.  

11. Командирите на бойните комплекси с два ключа едновременно отварят 

програмата, въвеждат я в компютъра и натискат бутона за запуск. 

И настъпва краят на света! 

 

2. ГЛАВНИЯТ ГЕРОЙ. 

В нощта на 26.09.1983 г. оперативен дежурен в Западния КП е подп. Станислав 

Евграфович Петров (7.09.1939 – 19.05.2017) [3, 8, 11, 13, 14]. Роден във Владивосток, 

завършил и работил няколко години като инженер. През 1967 г. постъпва в Киевското 

висше военно авиационно-инженерно училище (фиг. 4), в което получава специалност 

математик-алгоритмист. Една година след инцидента доброволно напуска армията. 

След уволнението си живее в град Фрязино (20 км от Москва) и работи в един от 

заводите, произвеждащи продукция за СПРН. 

 

     
Курсант Капитан Майор Пенсионер 2016 г. 

 

Фиг. 4. Главният герой. 

 

В "Серпухов-15" подп. Петров служи като главен инженер-аналитик и като такъв 

отговаря за изправното функциониране на спътниците от системата. По правило не дава 

дежурства. Но често се налага да замества колеги и на практика дава по 1-2 дежурства в 

месец. На 26.09.1983 г. се налага да замени разболял се офицер и подп. Петров застъпва 

оперативен дежурен в КП на Западния център в "Серпухов-15". 

 

3. ХРОНОЛОГИЯ НА ИНЦИДЕНТА [1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14]. 

Малко след полунощ на 26 септември 1983 г. 

00:15. Свирва сирената и светва "Пуск". От американска военновъздушна база 

"Кейп Канаверал" излита балистична ракета.  

00:15. Целта е открита. 

00:16. Оператор докладва, че средствата за откриване функционират нормално. 

Няма никакви признаци за отказ на системата. 

00:16. На екраните светва цифра "2" (най-висока достоверност). Следва 

съобщение: "Първата ракета пуск". 

00:16. Команда "Внимание, старт! Втори ешелон, провежда анализ". 

00:17. Операторите потвърждават, че целта е на територията на СССР, определят 

параметрите (къде и кога ще порази). 

00:17. От "Кейп Канаверал" има втори старт. Светва сигнал за ракетно 

нападение. Всички погледи са вперени в ОД. Бойният разчет чака решението му. Но 

той мълчи!!! А е достатъчно само да вдигне телефона и мълниеносно да вдигне всички 

дежурни сили по тревога (фиг. 3). 

00:18. Подп. Петров иска потвърждение по визуалния канал. Но операторите  не 

виждат нищо. 

До 00:25. Следват съобщения за общо излетели пет ракети (всички пускове са от 

"Кейп Канаверал"). Подп. Петров продължава да мълчи и нарушава инструкциите. А 

времето си тече… 

Около 00:30. Подп. Петров не посяга към ВЧ телефона. Нарежда на един войник 
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да му донесе обикновен телефон от коридора, по който се обажда на Командващия 

войските за противоракетна и противокосмическа отбрана ген. полк. Юрий 

Всеволодович Вотинцев и докладва за лъжливо сработване. Ген. Вотинцев тръгва за 

Западния КП. 

00:48. Целите би следвало да влязат в радарния обхват. Но радарите не засичат 

нищо.  

След 23 минути върховно напрежение всички въздъхват облекчено. Светът и 

този път оцелява! 

Около 01:00. Ген. Вотинцев се запознава със ситуацията и докладва за 

лъжливото сработване на СПРН на Началника на ГЩ и министъра на отбраната 

Дмитрий Устинов. 

Сутринта на 26 септември. В Западния КП пристигат разследващи комисии. Те 

установяват, че оптиката на спътника "Космос"-1382 е реагирала на слънчевото 

отражение (по линията на терминатора) от сребристи (мезосферни) облаци.  

 

4. ПРАКТИЧЕСКИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ НА ПОДП. ПЕТРОВ. 

СПРН е високорискова система, защото при евентуална грешка последствията са 

с изключително високо ниво на опасност: започва термоядрена война, която би 

унищожила Земята! По тази причина СПРН е и високонадеждна система. В 

разработването ѝ е вложен голям научен потенциал, използвани са най-съвременни и 

сложни технологии и, разбира се – огромни финансови ресурси. 

Към подготовката на персонала има специални изисквания: ако той ще работи 

само с наземно оборудване се обучава допълнително половин година, а за космическия 

ешелон – минимум две години, независимо с какво образование и какава подготовка е 

постъпил конкретния човек.  

Съответно установените правила и написаните инструкции са толкова стриктни 

и точни. Каквото и да е отклонение от тях е абсолютно недопустимо и се гарантира чрез 

категорични забрани, нарушаването на които е строго наказуемо. Дори непопълването 

на бойния дневник се наказва!!! На човека не се разрешава да мисли, длъжен е само 

да спазва инструкциите.  

В толкова добре измислена система може ли да се намери поне един 

организационен пропуск, който да формира жълта зона на фиг. 5? Има само един, но 

той се оказва много съществен: СПРН може да откаже, но не може да сгреши! Но 

този пропуск би имал фатални последствия, ако оперативен дежурен е някой друг, а не 

Станислав Евграфович Петров. Защото той е може би единственият, който си е 

позволил да се отклони от писаните правила и инструкции! 

 

 
 

Фиг. 5. Практическите отклонения на подп. Петров. 

 

1. Подп. Петров си позволява да мисли. Нещо, което му е забранено. Защото 

мисленето е оставено за хората, които стоят на най-високото място в йерархията! 

2. Системата регистрира "Пуск". Това означава, че е изстреляна само една 
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ракета. Може да е изпитателно изстрелване, може да е грешка на оператор. Но щом 

веднага след първото изстрелване има второ, трето… Това вече не може да е случайност 

и системата регистрира ракетна атака! Но огнен шлейф от излитащите ракети няма. 

Подп. Петров не е видял такъв на екрана си!  

3. Всички ракети излитат само от базата "Кейп Канаверал". Подп. Петров 

разсъждава: при ракетна атака трябва да има масирани изстрелвания и то от 

всички бази. Само пет ракети не биха могли да изкарат от строя такъв противник като 

СССР! И оперативният дежурен решава да чака радарно потвърждение. Той много 

добре знае, че ако вдигне по тревога всички сили, то президентът, министърът на 

отбраната и Началникът на ГЩ ще разполагат само с 10-12 мин. за да вземат решение. 

С изчакването си Петров не им оставя такова време, т.е. ако той греши последствията за 

страната ще са ужасни! 

4. Подп. Петров е взел решението си: това е лъжливо сработване на 

системата! 15 мин. след излитането на първата ракета войник му носи обикновен 

телефон (Петров би могъл да си гo вземе и сам, но краката едва ли са го държали) и по 

открита линия той докладва на Командващия войските за противоракетна и 

противокосмическа отбрана ген. полк. Юрий Всеволодович Вотинцев за лъжливо 

сработване.  

Основанието на Петров е: "Компютърът по презумпция е глупав. Какво ли не 

може да приеме за пуск." Минават още няколко тежки минути, докато радарите 

потвърждават правотата на взетото решение. 

Това решение на Петров означава напускане на зоната на допустимите 

отклонения (фиг. 5). А извън тази зона системата спира да функционира. И СПРН 

наистина спира. При разследването са установени цяла група недостатъци на системата, 

като главните проблеми се оказват в несъвършенството на космическите апарати. А те 

са в основата. Цялата система е преработена и застъпва в пълноценно бойно дежурство 

като СПРН "Око-1" през 1985 г. 

 

5. ЗА СИСТЕМАТА И ХОРАТА Ѝ. 

Командването и колегите на подп. Петров му казват: "Прави дупчица за ордена!" 

Но… СПРН е резултат от труда на много научно-технически и военни величия. Ако 

Петров бъде награден, значи някой от високите нива трябва да бъде наказан. Няма 

начин. Системата не може да го допусне. 

Освен това, редът за действия на всяко длъжностно лице е точно определен. Как 

може някакъв си подполковник да взема решения вместо генерали, министри и 

държавния глава? Друг е въпросът какво би било решението на болния вече Юрий 

Андропов и 75-годишния министър Дмитрий Устинов! 

Ген. Вотинцев намира решението – подп. Петров не само е нарушил 

инструкциите, но и не е попълнил бойния дневник и следва да бъде наказан! 

Петров отговаря: "Как? В едната ръка държа трубката, в другата – 

телефонната слушалка, пред очите ми летят американските ракети, в ушите ми вие 

сирената, за секунди трябва да реша съдбата на човечеството."  

Компромисът е намерен: Станислав Петров не е награден, но не е и наказан!!! 

 

Следва да се отбележи, че секретността на инцидента е нарушена именно от 

генерал Вотинцев, който през 1991 г. разказва за него в интервю на журналиста 

Дмитрий Лиханов. А по-късно и в мемоарите си [3, 5]. Така светът научава за 

Станислав Евграфович Петров. 

Идва международното признание: 

1. На 19.01.2006 г. в Щаб-квартирата на ООН в Ню-Йорк асоциацията "Граждани 

на света" (Association of World Citizens) награждава С. Е. Петров с кристална статуетка 
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(ръка, държаща земното кълбо) и надпис: "На човека, който предотврати ядрената 

война". 

2. На 24.02.2012 г. в Баден-Баден Петров получава премията на немските медии 

за 2011 год.  

3. На 17.02.2013 г. става лауреат на Дрезденската премия, присъждана за 

предотвратяване на въоръжени конфликти (25 000 €). 

4. През 2014 г. излиза филмът "Човекът, който спаси света" ("The Man Who Saved 

the World"), с участието на С. Петров и Кевин Костнър. 

 

А в родината си? Датската журналистка Anna Libak (Anna Libak) [11] е може би 

най-точна: "Малко хора знаят за него... все пак стотици милиони хора са живи заради 

него. … Ако днес Станислав Петров изглежда жалко същество, самотен, 

алкохолизиран пенсионер и вдовец, все пак той е човекът, който е направил за 

човечеството повече от всеки друг живеещ днес човек."  
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1. ФАКТОЛОГИЯ. 

На 28 февруари 1991 г. американската армия (над 532 000 души) завършва 

операция "Пустинна буря" ("Desert Storm"). След неуспешното въстание на кюрди и 

шиити в Ирак назрява хуманитарна катастрофа.  

На 5 април 1991 г. Съветът за сигурност приема Резолюция 688 (United Nations 

Security Council Resolution 688). На практика Ирак е окупиран. Въпреки че в 

резолюцията [4] не се посочва забрана на полети над територията на Ирак, САЩ, 

Великобритания, Франция, Австралия и Холандия я използват според интересите си, 

обявяват автономия на Иракски Кюрдистан и създават Северна и Южна зона, 

забранени за полети (No-Fly Zone - NFZ), а около гр. Захо - зона за сигурност, в която 

не се допускат никакви иракски военни (фиг.1). 

Иракската армия не противодейства, но САЩ и коалиционните им партньори си 

присвояват правото да унищожават всички въздухоплавателни средства (ВС), летящи 

без тяхно разрешение в зоните, забранени за полети. Започва и операция "Осигуряване 

на комфорт" ("Provide Comfort") [1, 5] - военна и хуманитарна операция на САЩ и 

коалиция в Северен Ирак,която протича в две фази: 

- първа фаза: от април до юли 1991 г., Командващ е ген. Джон Шаликашвили, 
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подготвени са лагери за бежанци и е осигурена безопасността на кюрдите; 

- втора фаза: от юли 1991 г. до декември 1996 г., Командващи са ген. Джон 

Шаликашвили и ген. Джордж Джоулън, фазата е с военен характер. 

 

 
 

Фиг. 1. Зоните, забранени за полети в Ирак. 

 

На 14 април 1994 г. два патрулиращи в северната зона, забранена за полети и 

тактическата зона на отговорност (Tactical Area of Responsibility - TAOR) самолета F-

15 от въздушния контингент на САЩ свалят по погрешка два американски вертолета 

UH-60 Black Hawk. 

Към тази дата операция "Осигуряване на комфорт" се намира във втората си фаза 

с военен характер. Коалиционниъе партньори на САЩ в операцията са 12, но с военни 

контингенти участват само 8 от тях.  

Структурирани са две основни групировки: Военновъздушен компонент – 

(Combined Forces Air Component – CFAC) и Военен координационен център (Military 

Coordination Center - МСС).  

CFAC осигурява превоза на товари по въздуха, дозареждането във въздуха и 

контрола на въздушното пространство в NFZ. Оперира от база "Инджирлик" (Турция). 

МСС осигурява мира на земята и контактите с местното население и местните 

кюрдски лидери. Включва подразделения от Специалните сили, морската пехота и 

военна полиция. Полевият център е в гр. Захо. Авиационното осигуряване (вертолети 

UH-60 Black Hawk) действат от база "Диарбакър" (Турция). Задачите им са: 

снабдителни и транспортни мисии за МСС, доставки до кюрдски села, мисии за 

търсене и спасяване. 

Двете групировки съставят Обединената група сили (Combined Task Force - 

CTF). След смяната на ген Шаликашвили като командващ на въоръжените сили на 

НАТО в Европа, командването на операция "Осигуряване на конфорт" се поема от 

новия Командващ - ген. Джордж Джоулън. Структурата на военните контингенти е 

представена на фиг. 2.  

 

2. ХРОНОЛОГИЯ НА ИНЦИДЕНТА (фиг. 3). 

07:36. Самолет E-3 Sentry AWACS излита от АБ "Инджирлик". Задачите му са да 

контролира ВС по маршрута им към и от TAOR или NFZ, да координира дозареждането 

на въздуха, да контролира и предупреждава за въздушни заплахи в TAOR, да 

наблюдава, открива и идентифицира всички неизвестни ВС. Освен летателния състав (4 
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човека) в самолета работи и оперативна група (от 13 до 19 души), но отношение към 

инцидента имат седем от групата: м-р Лорънс Трейси (Maj. Lawrence M. Tracey), 

командир на групата; м-р Дъглас Мартин (Major Douglas L. Martin), представител на 

командването на ВВС, контролиращ действията на оперативната група в AWACS; кап. 

Марк Кати (Captain Mark Cathy), инструктор, контролиращ действията на групата; кап. 

Джим Уанг (Captain Jim Wang), старши офицер по бойно управление; кап. Диердре 

Бел (Captain Dierdre Bell), офицер за въздушно наблюдение; ст. лейт. Джоузеф Халкли 

(1st Lieutenant Joseph M. Halcli), оператор на въздушното движение; лейт. Рики Уилсън 

(2nd Lieutenant Ricky Wilson), оператор, отговарящ за въздушното движение в 

тактическата зона на отговорност. 

 

 
 

Фиг. 2. Структура на Обединената група сили CTF. 

 

 
 

Фиг. 3. Хронология на инцидента. 

 

8:22. Два вертолета UH-60 Black Hawk от 159-ти авиационен полк с окачваеми 

резервоари излитат от база "Диарбакър". Позивни "Chalk-1" и "Chalk-2". Първоначално 

е планирано задачата да се изпълнява от четири вертолета, но турското командване 

разрешава само на два да излетят. В задачата се предвижда кацане в МСС (Захо). Там 

вземат пътници и продължават за Ербил (240 km от Захо). На страничните врати, 

окачваемите резервоари, носовата част и долната повърхност на вертолетите е 

изобразен американския флаг.  

08:45. E-3 Sentry AWACS достига височината за патрулиране 32 000 ft (9 750 m) 

над територията на Турция, северно от иракската граница. Времето е ясно и безоблачно. 

09:21. UH-60 навлизат в NFZ. В AWACS съобщението е прието от ст. лейт. 
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Джоузеф Халкли. Той и кап. Джим Уанг присвояват на метките "Свой" и потвърждават, 

че системата "Свой-чужд" (Identification Friend or Foe system – IFF) излъчва на режим 1 

и режим 2 (в NFZ валиден е режим 2). Но Уанг и Халкли не предупреждават UH-60, че 

следва да бъдат опознавани в режим 2, и че трябва да минат на честотата, предвидена за 

тази зона. 

Системата за идентифициране Mark XII (Mark XII System) е система за 

идентифициране на приятелски ВС. Режимите на работа са показани в табл. 1 [2]. 

 

Таблица 1. Режими на работа Mk XII IFF System. 
 

Mark XII (Mk XII) IFF System 

Режим 1 Mode 1 Военен, идентифицира типа или мисията на ВС. 

Режим 2 Mode 2 Военен, позволява точно определяне кое е ВС. 

Режим S Mode S Граждански, позволява да се определи местоположението на ВС. 

Режим 3 

(3/А) 

Mode 5 

(3/А) 

Военен/граждански (преработен за нуждите на ВВС режим S), 

позвоялва да се идентифицира ВС по код на УВД.  

Режим 4 Mode 5 Военен, осигурява криптиран 3-импулсен отговор. 

Режим 5 Mode 5 Военен, осигурява криптографски защитена версия на режим S. 

 

09:24. Метките пропадат от радара на AWACS (UH-60 ще кацат в Захо) и 

операторите ги изключват. 

09:27. Вертолетите кацат в МСС.  

09:35. Два самолета F-15C излитат от база "Инджирлик". Задачата им е: 

патрулиране във въздуха, търсене и унищожаване на вражески въздушни цели в NFZ. 

Самолетите са пилотирани от подп. Ранди Мей (Lieutenant Colonel Randy W. May), 

командир на 53-та изтребителна ескадрила, водач на двойката и кап. Ерик Уиксън 

(Captain Eric A. Wickson), воден. 

9:54. Вертолетите излитат и поемат за Ербил. Пилотите съобщават на AWACS за 

излитането, маршрута на полета и крайния пункт. Ст. лейт. Халкли приема доклада, 

дава на метките "свой" и докладва на кап. Уанг за излитането на вертолетната група. 

Метките се виждат от Халкли, кап. Уанг, м-р Трейси и м-р Дъглас Мартин. 

10:00. Инструкторът кап. Марк Кати отива да почива. 

10:12. UH-60 влизат в планинска местност и метките им изчезват от екраните на 

E-3 Sentry. Кап. Диердре Бел забелязва изчезването на метките и изпраща сигнал 

(мигаща зелена стрелка) на Уанг. Капитанът не предприема никакви мерки и след 

минута мигащата стрелка угасва автоматично. 

10:15. Уиксън иска от м-р Дуг Мартин допълнителна информация за въздушната 

обстановка. Мартин отговаря, че няма нищо ново. 

10:20. F-15C навлизат в NFZ. Докладът е приет от лейт. Рики Уилсън. 

10:21. Лейт. Уилсън приема, че вертолетите са се приземили и предлага на Уанг 

да изключат символа за "свой". Уанг го прави. 

10:22. Кап. Уиксън докладва, че на 64 km е открил ниско летящи и 

нискоскоростни цели. Радиостанцията на UH-60 Black Hawk остава настроена на 

честота, различна от уточнената за NFZ. AWACS контролира целия честотен диапазон и 

има радиообмен с вертолетите. Но такъв контакт с F-15 е невъзможен. Рики Уилсън 

отговаря: "Там всичко е чисто!" (фиг. 4а). F-15 правят опит за опознаване на режими 1 и 

4. По неизвестни причини режим 2 на IFF системата Марк XII на вертолетите UH-60 

Black Hawk и F-15С са на различни подрежими. А на криптирания режим 4 

първоначално вертолетите UH-60 Black Hawk отговарят положително, след което 

започват да отговарят отрицателно. Причините също остават неизяснени. 
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Пилотите решават да отидат на прехват. 

 

  
а) б) 

 

Фиг. 4. Прехватът на изтребителите. 

 

10:25. Уилсън съобщава на F-15С, че е установен радиолокационен контакт с 

обекти в дадения район, но не ги информира, че целите са приятелски. UH-60 влизат в 

долина. Летят със скорост 130 kn (240 km/h) на височина 200 ft (60 m).  

10:28. Кап. Уиксън прелита със скорост 450 kn (830 km/h) на 500 ft (150 m) над и 

на 1000 ft (300 m) вляво от двете цели. Визуално ги определя като Ми-24. Докладва, че 

наблюдава два "Hind" (Ми-24). Уилсън реагира венага: "Разбрах ви, Hind" и се обръща 

към Уанг: "Сър, чухте ли това?" Уанг отговаря утвърдително, но след това не 

предприема нищо (фиг. 4б).  

Ранди Мей също прелита на разстояние 1 500 ft (500 m) и съобщава: 

"Наблюдавам два!" 

10:28. Уиксън уведомява AWACS, че започват атака на целите (фиг.5).  

10:30. Целта е на 10 km. Уиксън изстрелва ракета "Амраам" (AIM-120). След 7 

сек. водения вертолет е поразен. В опит да избегне атаката водачът рязко завива наляво 

и се гмурка. Напразно. 20 сек. по-късно Ранди Мей от около 2,8 km изстрелва по водача 

една AIM-9 Sidewinder. Вертолетът се разбива на около 2 km североизточно от първия. 

Около 13:15. Местни жители оповестяват МСС, че са видели катастрофата на 

два вертолета на 64 km северно от Ербил, и че няма оцелели. Загиват 26 души, от които 

Съветник в Държавния департамент на САЩ, четиринадесет американски, трима 

турски, един френски, двама британски военнослужещи и пет кюрдки лидери [6]. Сред 

загиналите са и командирите на МСС.  

 

 
 

Фиг. 5. "Приятелският огън". 

 

Командващият на МСС полк. Джералд Лий Томпсън е офицер от Специалните 

сили, специалист по арабския свят. Говори няколко езика: арабски, пущунски, дари, 

парси (фарси) и техни местни наречия. Поради приключване на мандата му и 

завръщането му в САЩ, той сдава командването на друг специалист по арабския свят 
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полк. Ричард Малхърн. На 14 април полк. Томпсън е трябвало да представи заместника 

си на местните лидери в Ербил. 

 

3. ОТ ПРАКТИЧЕСКИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ ДО "ПРИЯТЕЛСКИЯ ОГЪН". 

След инцидента са проведени разследвания на различно ниво [3, 5]. Техният 

анализ позволява да се определят четири съществени пропуска във функционирането на 

системата, които са позволили на конкретните изпълнители да прояват 12 различни 

практически отклонения (фиг. 6).  

 

 
 

Фиг. 6. Практическите отклонения, довели до инцидента. 

 

ВВС на САЩ (USAF) са високорискова организационна система, която има 

много строги и задължителни правила (хоризонталната линия на фиг. 6), които я правят 

и високонадеждна. Но в рамките на операция "Осигуряване на комфорт" тази система 

функционира в неординарни условия. Зоната на възможните отклонения поради 

системни пропуски значително се разширява. Липсват строги правила за действия в 

такава обстановка, възможна е проява на непредвидени странични фактори, а проявата 

на личностните особености излиза на преден план!  

Кои са организационните пропуски, позволили практически отклонения? 

1. Главнокомандващият на САЩ в Европа ген. Джордж Джоулън делегира 

оперативен контрол върху американските войски на Командващия CTF бр. ген. 

Джефри Пилкингтън, който на 20.07.1991 г. утвърждава оперативен план за 

операцията "Осигуряване на комфорт". Планът регламентира организацията и 

отговорностите на отделните компоненти, но взаимодействието между тях не е 

конкретизирано. През следващите три години планът не е актуализиран. 

2. Няма ясни и конкретни указания за задачите на отделните компоненти от CTF, 

което води до неправилно разбиране на отговорностите им. Липсва каквато и да е 

координация между CFAC и МСС.  

2.1. Командването на CТF (бр. ген. Джефри Пилкингтън, полк. Къртис 

Емери, полк. Дъглас Ричардсън и др.) не е осигурило съгласуваност между 

действията на вертолетите и изтребителите в NFZ. На ръководно ниво вертолетите 

Black Hawk не се смятат за част от обединените авиационни сили на коалицията. 

2.2. Не е регламентирано взаимодействието между AWACS и армейската авиация 

от МСС. М-р Лорънс Трейси, м-р Дъглас Мартин и кап. Джим Уанг от AWACS 

заявяват пред съда, че нямат никакви ангажименти към авиацията от МСС, не са 

длъжни да ги съпровождат, а още по-малко - да оповестяват други самолети от 

коалицията за присъствието на такива вертолети в NFZ.  

3. Некачествено и непълно обучение по идентификация на противникови ВС. Не 

е осъществена подготовка по процедурите за опознаване: запитване чрез IFF системата; 

определяне на националната принадлежност чрез транспондера; визуално опознаване. 

В процеса на обучение вертолети са изобразявани само на 5% от всички 
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слайдове, а фотографиите на вертолети са направени на земята. Летците от 

изтребителната авиация (ИА) не разглеждат вертолетите като заплаха във въздуха и 

просто пропускат такива занятия. 

4. Недостатъчно ниво на дисциплината сред екипажите от ИА, участващи в 

операцията "Provide Comfort". Командването е допуснало съперничество между 

пилотите на F-16 и F-15 за количеството свалени ВС. След "Пустинна буря" всички 

въздушни победи над Ирак са постигнати от пилоти на F-16.  

На практика CFAC спазва правилата и ограниченията, характерни за обичайните 

условия на функциониране. А това позволява на отделната личност да се развихри, 

защото единствените ограничения са с препоръчителен характер: "Не забравяйте, все 

пак сме авиация!" И следват практическите отклонения, породени от личностните 

особености на участниците в инцидента. А формално всички те са спазвали стриктно 

правилата на играта!!! 

1. На 13.04.1994 г. вечерта Командващият на МСС полк. Джери Томпсън лично 

се обажда на Командира на оперативното съединение от CFAC полк. Джеймс 

О’Брайън за предстоящите на следващия ден задачи на вертолетите (одобрени от ген. 

Пилкингтън). О'Брайън приема информацията за сведение, липсва дори и опит за 

съгласуване на тези задачите с програмата за полети (Air tasking order). На практика 

никой от CFAC (AWACS и F-15) не знае нещо за предстоящите задачи на вертолетите. 

2. По неизяснени причини заповедта за полетите на 14.04.1994 г. е в два 

варианта: първият за база "Инджирлик", а вторият – за база "Диарбакър". При това 

вторият вариант е с неправилния режим 1 на IFF системата, валиден за NFZ. Затова на 

14 април системата IFF и на двата вертолета излъчва на неправилния режим 1, но 

екипажът на AWACS не е счел за необходимо да уведоми пилотите на изтребителите F-

15. Екипажът на AWACS просто не знае какво да прави с тези два вертолета. 

3. В заповедта за полетите на F-15 за 14.04.1994 г. е указано, че в NFZ ще 

действат вертолети от ВВС на САЩ, но липсва информация за времето, маршрута и 

продължителността на полетите на вертолетната група. 

4. След излитането си от Захо за Ербил екипажите на вертолетите съобщават на 

операторите в AWACS за маршрута и крайния пункт. Информацията е на екраните на 

ст. лейт. Халкли, кап. Уанг, м-р Трейси и м-р Дъглас Мартин. Четирима души знаят!!! 

И го приемат само за сведение… А когато вертолетите влизат в планината и метките им 

изчезват от екраните кап. Диердре Бел изпраща сигнал (мигаща зелена стрелка) на 

Джим Уанг. Той също не предприема нищо.  

5. В 10:15 кап. Уиксън (F-15) прави запитване до м-р Д. Мартин за допълнителна 

информация за обстановката в NFZ. Мартин отговаря, че няма нищо ново. 

6. В 10:20 Уиксън съобщава, че F-15 навлизат в пространството над Северен 

Ирак. Докладът е приет от лейт. Рики Уилсън, но - нито дума за двата вертолета.  

7. Лейт. Уилсън приема, че метките са изчезнали, защото вертолетите са се 

приземили и без допълнителна проверка групата в AWACS заличава метките "Свой" на 

двата вертолета. Уилсън знае маршрута, но не предупреждава изтребителите, че в 

района има приятелски вертолети. От тук нататък, вертолетите са обречени. 

8. В 10:22 Уиксън докладва, че на 64 km от него е открил нисколетящи и 

нискоскоростни цели. Рики Уилсън отговаря: "Там всичко е чисто!" Фатална фраза! 

9. Въпреки процедурните изисквания Трейси и Уанг не са поискали от екипажа 

на AWACS да идентифицира засечените от F-15 цели. 

10. По думите на пилотите на F-15 те се опитали да идентифицират целите на 

режими 1 и 4. Не получават отговор, но и не искат съдействие от екипажа на AWACS. 

11. Двамата пилоти на F-15 твърдят, че са направили опит за визуално 

опознаване. Кап. Уиксън прелита с V= 830 km/h на 150 m над и на 300 m вляво от двете 

цели. След него на разстояние 500 m от целите прелита и Ранди Мей. А правилата за 
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полети в NFZ забраняват на изтребителите да слизат на височина, по-ниска от 10 000 ft 

(3,050 m). Проява на недисциплинираност? При прелитането кап. Уиксън докладва, че 

наблюдава два "Hind" (Ми-24), а подп. Мей се ограничава само до: "Наблюдавам два!" 

Докладите на Уиксън и Мей са приети и на AWACS. Операторът Уилсън реагира: 

"Разбрах ви, Hind" и се обръща към Уанг: "Сър, чухте ли това?" Уанг отговаря 

утвърдително, но след това не предприема нищо. И това бездействие е при положение, 

че екипажът много добре знае, че в тази зона летят два американски вертолета. 

А как Уиксън е сгрешил тъмнозелените американски UH-60 със жълтокафявите 

иракски Ми-24 (фиг. 7)? А и опашният винт на Ми-24 е отдясно, а на Ми-24е отляво. 

 

  

Според разследването на ВВС от такава позиция Уиксън е видял целите. 

  

UH-60 (USAF) Ми-24 (Ирак) 
 

Фиг. 7. Като си пропуснал занятията по "Чужди армии".. 

12. Да, решаващият момент. Адреналинът е висок, "врагът" трябва да се 

унищожи, заслужена победа за F-15, стига са сваляли само F-16. Трябва и да се бърза, 

до 10-15 мин. в NFZ трябва да дойде двойка F-16 (свидетелства бр. ген. Пилкингтън). 

Време няма, на ход са ракетите… Изтребителите прелитат над останките и Мей казва 

на Уиксън: "Stick a fork in them, they're done". Не се нуждае от превод!!! 

 

4. КАК СИСТЕМАТА ЗАЩИТАВА ХОРАТА СИ! 

Шумът след инцидента е голям! Сред загиналите има толкова важни личности. А 

и офицери от партньорски армии! Мерки трябва да се вземат! 

По разпореждане на президента Клинтън ВВС започва разследване. В комисията 

(12 члена) има по един имат представител от Франция, Турция и Великобритания. 

Заключението е: катастрофата е предизвикана от "верига събития, започващи с 

нарушаване на ясното ръководство за действията на Смесената оперативна група в 

хода на операция "Provide Comfort" от страна на нейните подчинени подразделения". 

Командващият CTF бр. ген. Джефри Пилкингтън, Командващият CFAC полк. 

Къртис Емери и Началникът на оперативното управление на CFAC полк. Дъглас 

Ричардсън са наказани с предупреждение за уволнение. М-р Дуг Мартин, подп. 

Ранди Мей, полк. Джеймс О’Брайън, майор Лорънс Трейси, кап. Ерик Уиксън и 

лейт. Джоузеф Халкли са наказани с порицание. 

В отговор на искове от семействата на жертвите Постоянната подкомисия по 

разследвания на вътрешната сигурност (Permanent Subcommittee on Investigations - PSI) 

на американския сенат провежда свое разследване. След него новият Началник щаб на 

ВВС Роналд Фогълман преразглежда административните наказания: Уиксън, Мей, 

Уанг, Халкли и Уилсън са отстранени от летателна дейност за 3 год., а Джеймс 

О'Брайън е лишен от бойната си награда за участие в операцията. 

Сенатска комисия води свое разследване (1996 г.), според което ВВС са 

направили всичко, за да защитят пилотите Уиксън и Мей. МО не допуска важни 

свидетели да се явят пред комисията. Но през януари 1997 г. сенаторът Фред Томпсън 

оглавява Постоянната подкомисия по разследванията и прекратява разследването. 
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Доклад никога не е публикуван. 

На 12.09.1997 г. започва разследване на Сметната палата на САЩ (U.S. 

Government Accountability Office - U.S. GAO) [3]. То установява много факти, 

пренебрегнати от комисията на ВВС, но не намира доказателства за неправомерно или 

незаконно влияние от страна на ръководителите на USAF върху разследването или 

последващите действия за административно и военно правосъдие. 

Има и три съдебни дела: срещу подп. Ранди Мей (казва, че евидял Ми-24 и 

всички обвинения са снети), срещу оперативната група от екипажа на AWACS (по 

предложение на наблюдаващия делото ген. лейт. Стивън Крокър обвиненията срещу 

екипажа на AWACS са отклонени, на военен съд се предава само кап. Уанг, срещу 

срещу Джим Уанг (ВВС на САЩ обявяват нулифициране на съдебния вердикт). 

Организационни последствия: пет дни след инцидента ВВС на САЩ официално 

започват да включват вертолети в разписанието за бойните задачи на авиацията в хода 

на операцията "Provide Comfort", Коригирани са и кодовете на IFF системата. 

Какво става с главните герои? 

1. През януари 1995 г. Мей и Уиксън са възстановени на служба. По-късно 

Уиксън е преведен в авиационната база "Рандолф" като инструктор (явно има на какво 

да научи обучаемите си).  

2. Бр. ген. Дж. Пилкингтън е преведен в АБ "Рамщайн" като командир на 86-

то авиационно крило за въздушни превози. Уволнява се през 1996 г. 

3. Полк. Д. Ричардсън е преведен в Командването на НАТО в Европа. На 

1.07.1999 г. е повишен до бригаден генерал. Уволнява се на 1.09.2001 г. 

4. Полк. Джеймс О’Брайън и полк Къртис Емери са преведени на служба в 

Пентагона. На 15 юли 1994 г. Емери е повишен в бригаден генерал. 

5. М-р Лорънс Трейси подава оставка веднага след съда над Джим Уанг. През 

2005 г. казва: "Джим (Уанг) и всички ние бяхме изкупителни жертви. Мисля, че това 

беше прикриване на пилотите… Те са искали да свалят някого, защото години минаха 

откакто пилоти на F-15 за последно са сваляли някого. Ние понесохме отговорността 

за техните действия." 

6. И към м. май 2005 г. Джим Уанг е на служба, но остава завинаги капитан. 
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Abstract: This paper considers the application of а solid isotropic material with penalization 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В авиационната индустрия е актуален въпросът възможен ли е синтезът на 

конструктивно – силови схеми (КСС), които да са по-ефикасни от текущо внедрените в 

авиацията и да гарантират необходимото ниво на надеждност, запас от якост и 

устойчивост. Възможните направления за изследвания в тази насока са използване на 

нови конструктивни материали [27], внедряване на нов тип силови елементи [17] или 

оптимизация на компоновката на цялата конструкция с използване на методи за 

оптимално разпределение на конструктивния материал [1,3,14,15].  

Силовите елементи осигуряват якостта и коравината на тънкостенната 

авиационна конструкция в границите на допустимите експлоатационни натоварвания. 

mailto:nkanchev@af-acad.bg
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Тези елементи позволяват изграждането на рационални КСС с голяма коравина и малко 

тегло. Стените на тънкостенните конструкции се натоварват предимно от плъзгане в 

тяхната равнина, поради което дебелината им се определя от големината на потоците от 

тангенциални напрежения [29]. Често от съображения за по-рационално разпределение 

на материала, в стените на силовите елементи се изпълняват отвори, които позволяват 

преминаване на компоненти от различни системи на летателния апарат [28]. Един от 

начините за понижаване на теглото на КСС е оптимизация на разпределението на 

материала в стените на силовите елементи. Необходимо е да се реши структурно-

оптимизационна задача, целяща определяне на оптималното количество, размер и 

разположение на отворите в стената, т.е. да се оптимизира нейната топология. През 

последните тридесет години са разработени множество методи и подходи за 

топологична оптимизация. В настоящата статия ще бъде представен и демонстриран 

методът SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization), който е най-широко 

използваният метод за топологична оптимизация, валидиран теоретично  и 

експериментално [6], внедрен както в авиационната, така и в автомобилната индустрия. 

 

2. ОСНОВИ НА ТОПОЛОГИЧНАТА ОПТИМИЗАЦИЯ 

 

2.1 Общи сведения за структурната оптимизация 
Структурната оптимизация е целенасочен процес на търсене на такива размери, 

форми и разпределение на конструктивния материал, при които дадена структура да 

изпълнява оптимално своето предназначение, удовлетворявайки всички наложени 

ограничения и изисквания. В общия случай структурната оптимизация разчита на опита 

и интуицията на инженерите, както и на резултатите от множество експерименти, което 

значително оскъпява процеса на разработка. 

Структурно-оптимизационните задачи са предимно нелинейни, ограничени и с 

голяма размерност, което ограничава употребата на градиентни методи за оптимизация 

и често се използват методи с критерий за оптималност, както и различни евристични 

алгоритми [7]. 

От всички възможни формулировки на структурно-оптимизационната задача 

най-разпространена е минимизацията на работата на външните сили, т.нар. 

податливост. Единствено тази формулировка притежава изпъкнала целева функция и 

функционални ограничения, т.е. тя е унимодална и евентуалното  решение ще гарантира 

глобален екстремум [22]. Изискването за максимална коравина при минимално тегло е 

противоречиво и винаги е свързано с компромис в процеса на проектиране, поради 

което окончателната КСС винаги е с по-голяма маса от оптималната. Целта на всички 

методи за структурна оптимизация е окончателната рационална конструкция да е 

максимално близо до теоретично оптималната. Сред най-обещаващите и актуални 

средства за структурна оптимизация са методите за топологична оптимизация. 

 

 2.2 Методи за оптимизация на топологията 
Структурната оптимизация решава три основни групи оптимизационни задачи – 

оптимизация на размерите, оптимизация на формата и оптимизация на топологията 

(фигура 1). Методите за оптимизация на размерите и формата не генерират нова 

топология, а топологично еквивалентни (още хомеоморфни) структури. Оптимизацията 

на топологията е вид структурно-оптимизационна задача за разпределение на 

конструктивния материал в оптимизационната област. В процеса на топологична 

оптимизация в структурата възникват съвсем нови отвори, чиито контури могат да се 

сливат или разделят, формирайки нова топология в изследваната област (фигура 3). 

Топологично-оптимизационната задача може да бъде решена чрез математични методи 

за оптимизация [11, 24], чрез критерий за оптималност [6, 7] или чрез евристични 



 

66 

алгоритми [13, 21]. Важно е да се отбележи, че крайният резултат силно зависи от 

начина, по който е дефиниран крайно-елементният модел.  

В авиационната индустрия този тип оптимизация се прилага в 

самолетостроенето от почти десетилетие, за което способства преди всичко напредъкът 

в адитивните технологии, които предоставят възможност за директно производство на 

синтезираната топология чрез 3D принтиране [1,15, 16, 18, 26].  

 
Фигура 1. Видове структурно – оптимизационни задачи [6]: 

а) - оптимизация на размерите на напречните сечения; б) - оптимизация на формите; 

в) - оптимизация на топологията. 

 

Исторически методите за топологична оптимизация водят началото си от [19], 

където за пръв път са представени аналитични методи за оптимизация на топологията 

на дискретни прътови конструкции. Получените резултати и до днес се използват за 

валидиране на всички числени методи за топологична оптимизация [22].  

Методите за топологична оптимизация на непрекъснати среди се делят на два 

основни класа: оптимизация на микроструктурата и оптимизация на макроструктурата. 

Типични микроструктурни методи са методът на хомогенизацията [5], SIMP [4], ESO 

[21], BESO [25] и др. Характерни макроструктурни методи са методът на мехурчето 

(Bubble Method) [10], методът на контурите (Level Set Method) [2, 20] и др. Подробно 

описание на методите е представено в обзорните статии [8, 9, 26]. 

През 1988 г. в [5] е демонстриран оригинален метод за топологична оптимизация 

на произволна непрекъсната среда чрез хомогенизация на микроструктурата. При този 

метод топологичната оптимизация се свежда до търсене на оптималните размери на 

правоъгълни отвори, дефиниращи микроструктурата на материала във всеки краен 

елемент. Предимствата на метода са, че съществува решение на оптимизационната 

задача, решението не зависи от степента на дискретизация и се реализира едновременна 

оптимизация както на микроструктурата, така и на макроструктурата. Недостатък е 

голямата размерност на оптимизационната задача поради големия брой управляващи 

параметри. 

 

2.3 Топологична оптимизация с интерполация на коравината 
През 1989 г. в [4] е предложен нов градиентен метод за топологична 

оптимизация, при който структурата се дискретизира чрез крайно-елементен модел от 

твърд изотропен материал, т.нар. метод SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization). 

При този метод на всеки краен елемент се присвоява само един параметър – 

относителна плътност 𝜌�̅� = 𝜌𝑖/𝜌0, която варира от 0 до 1. Тук 𝜌𝑖 е плътността на 
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материала в 𝑖 - тия краен елемент, а 𝜌0 е плътността на използвания конструктивен 

материал. Този подход значително понижава размерността на топологично-

оптимизационната задача.  

С повишаване на плътността на твърдия изотропен краен елемент се повишава и 

неговата коравина. Въпросът, който възниква е каква коравина 𝐸𝑖 ще притежава 

крайният елемент с относителна плътност 𝜌�̅�. Тази информация е необходима за 

построяване на матрицата на коравина, както на отделния краен елемент, така и на 

цялата структура за целите на крайно-елементния анализ в хода на оптимизационната 

процедура. Понеже относителните плътности могат да получават абсолютно всяка 

стойност между 0 и 1 ще е необходим интерполационен модел, даващ функционална 

връзка между относителната плътност на крайния елемент и неговата коравина.  

Това, което знаем със сигурност за интерполационния модел е, че при �̅� = 1 ⇒
 𝐸 = 𝐸0, където 𝐸0 е модулът на еластичност на избрания конструктивен материал. За 

всяка междинна стойност на �̅� ∈ (0; 1] се прилага интерполационен модел, който може 

да бъде с или без корекция на плътностите. Корекцията на плътностите се изразява в 

добавянето на коригиращ фактор към математичния запис на интерполационния модел, 

имащ за цел склоняване на плътностите с междинни стойности към нула (липса на 

материал) или едно (наличие на материал с максимална плътност). По този начин се 

реализира повишаване на контраста на крайната топология чрез свеждане на „сивите” 

зони до минимум. Без корекция на плътностите, топологичната оптимизация се 

преобразува от задача за оптимално разпределение на отворите в структурата към 

задача за оптимално разпределение на конструктивния материал без наличие на отвори.  

Окончателно, интерполационният модел с корекция на плътностите се дефинира 

както следва: 

(1) 𝐸(𝑥𝑖) = 𝐸𝑚𝑖𝑛 + (𝑥𝑖)
𝑝(𝐸0 − 𝐸𝑚𝑖𝑛) , 

където 𝐸0 е модулът на еластичност на конструктивния материал, 𝑥𝑖 = 𝜌�̅� е 

относителната плътност на 𝑖 – тия краен елемент, 𝑝 e коригиращият фактор (най-често 

𝑝 = 3), 𝐸𝑚𝑖𝑛 = 1𝑒 − 9, а 𝐸(𝑥𝑖) е коравината на 𝑖 – тия краен елемент в зависимост от 

неговата относителна плътност. 

Особеност на интерполационния модел е, че корекцията на плътностите чрез 

повдигането им на степен 𝑝 превръща първоначално изпъкналата оптимизационна 

задача в неизпъкнала. Това означава, че теоретично е възможно оптимизационният 

алгоритъм да спре в локален минимум. Един от подходите за по-ефикасна корекция е 

оптимизацията да стартира с 𝑝 = 1, т.е. оптимизационната задача да е гарантирано 

изпъкнала. Крайното решение на тази задача е глобален минимум, при който 

топологията на структурата ще съдържа предимно „сиви” зони тъй като при 𝑝 = 1 не се 

формират отвори, а се варира дебелината на структурата. Оптимизационната процедура 

продължава с увеличаване на показателя 𝑝 с някаква малка стойност Δ𝑝. Оптималната 

топология в края на топологичната оптимизация ще е максимално близо до глобалния 

екстремум с максимален контраст на контурите. Този подход за топологична 

оптимизация чрез метода SIMP се нарича метод с променлива корекция на плътностите 

(continuation method) [22]. Тук е важно да се отбележи, че крайната топология силно 

зависи от закона за изменение на коефициентите 𝑝. В практиката широко се използва 

схемата за инкрементиране на коригиращия коефициент, предложена в [12]: 

(2) 
𝑝𝑖 = 1,  за 𝑖 ≤ 15, 

𝑝𝑖 = max(𝑝𝑚𝑎𝑥, 1.02 ⋅ 𝑝𝑖−1),  за 𝑖 > 15, 

където 𝑝𝑚𝑎𝑥 е максималната стойност за коригиращия фактор (най-често 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 3), а 

𝑖 е поредният номер на итерацията (фиг. 2) . 



 

68 

Структурната податливост е сума от работата на действащите обемни, 

разпределени и съсредоточени сили. Колкото по-малка е работата на тези сили, толкова 

по-голяма коравина притежава структурата. Минимизацията на податливостта 

автоматично ликвидира формирането на прекъснати топологии тъй като за тях е 

присъща голяма податливост.  

В общия случай минимална податливост ще притежава структурата, съдържаща 

целия конструктивен материал. Поради тази причина е необходимо въвеждането на 

ограничение по обем на крайната топология. Така се реализира оптимизация на 

структурата и по тегло. Във формулировката на оптимизационната задача това 

ограничение най-често се задава като отношение на крайния към началния обем на 

структурата. Това отношение се нарича относителен обем 𝑓 = 𝑉кр/𝑉0 и е входен 

параметър на топологично-оптимизационната процедура. 

Топологично-оптимизационната задача по метода SIMP се дефинира като задача 

за минимизация на податливостта на крайно-елементен модел на структурата чрез 

интерполация на коравината с корекция на относителните плътности при наложени 

функционални и факторни ограничения [6]:  

Да се намери:  𝑿 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑖}
𝑇 ,        𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

min
𝑿

:  𝐶(𝑿) = 𝑭𝑇𝑼 = 𝑼𝑇𝑲𝑼 = ∑ 𝑢𝑖
𝑇𝑘𝑖𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑(𝑥𝑖)
𝑝𝑢𝑖

𝑇𝑘0𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 

(3)  𝑲𝑼 = 𝑭 

  ∑ 𝑥𝑖𝜈𝑖 = 𝑓0𝑉0 = 𝑉(𝑿)

𝑛

𝑖=1

 

  0 < 𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1 , 

където 𝑥𝑖 = 𝜌�̅� е относителната плътност на 𝑖 – тия краен елемент, 𝑝 е коригиращият 

фактор (най-често 𝑝 = 3),  𝐶(𝑿) е целевата функция (податливост на структурата), 𝑿 е 

векторът на управляващите параметри (относителните плътности във всеки краен 

елементи), 𝑭 е векторът на приложените натоварвания, 𝑼 е векторът на възловите 

премествания, 𝑲 е глобалната матрица на коравина, 𝑉(𝑿) = 𝑉кр е обемът на крайната 

топология, 𝑉0 е началният обем на структурата, 𝑘𝑖 е матрицата на коравина за 𝑖 – тия 

краен елемент след интерполация на неговата плътност, 𝑥𝑚𝑖𝑛 и  𝑥𝑚𝑎𝑥 са долната и горна 

граница за изменение на относителната плътност на крайните елементи, 𝑘0  и  𝑢𝑖 са 

съответно матрица на коравина и вектор на възловите премествания на 𝑖 -тия краен 

елемент, а 𝑓0 е зададеното отношение между крайния и началния обем на структурата 

(относителният обем). 

Условието за оптималност на тази нелинейна оптимизационна задача с наложени 

ограничения е: 

(4) 
𝜕𝐿

𝜕𝑥𝑖
= 0 ,           𝑖 = 1, 2, ⋯ , 𝑛        , където: 

𝐿(𝑥𝑖) = 𝑼𝑇𝑲𝑼 + λ (∑ 𝑥𝑖𝜈𝑖 − 𝑉0

𝑛

𝑖=1

) + 𝜆1(𝑲𝑼 − 𝑭) + ∑ 𝜆𝑖,2

𝑛

𝑖=1

(𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝑥𝑖) + ∑ 𝜆𝑖,3

𝑛

𝑖=1

(𝑥𝑖 − 1) 

В общия случай третият, четвъртият и петият член на лагранжиана се 

пренебрегват, при което се приема, че приложените сили не зависят от преместванията 

във възлите, а промяната в относителните плътности, т.е. собственото тегло на 

структурата, не влияе на крайния резултат. Окончателното условие за оптималност е: 
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(5) −𝑝𝑥𝑖
𝑝−1𝑢𝑖

𝑇𝑘0𝑢𝑖 + 𝜆
𝑉𝑖

𝑉0
= 0 ⇒ 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖

−
𝜕𝐶(𝒙)

𝜕𝑥𝑖

𝜆
𝑉𝑖

𝑉0

= 𝑥𝑖𝐵𝑖 

Тук множителят на Лагранж 𝜆 може да бъде намерен лесно чрез метода на 

бисекцията [23]. За да бъдат спазени факторните ограничения 0 < 𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1, които 

бяха пренебрегнати в лагранжиана, е необходимо прилагането на евристична схема за 

обновяване на управляващите параметри в хода на оптимизационната процедура:  

(6)  𝑥𝑖
𝑡+1 =  {

max(𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑖
𝑇 − 𝑚) 

𝑥𝑖
𝑡𝐵𝑖

𝜂

min(1, 𝑥𝑖
𝑡 + 𝑚)        

 

, ако 𝑥𝑖𝐵𝑖
𝜂

≤ max(𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑖
𝑡 − 𝑚) 

, ако max(𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑖
𝑡 − 𝑚) ≤ 𝑥𝑖𝐵𝑖

𝜂
≤ min(1, 𝑥𝑖

𝑡 + 𝑚) 

, ако min(1, 𝑥𝑖
𝑡 + 𝑚) ≤ 𝑥𝑖𝐵𝑖

𝜂
 

където 𝜂 е коефициент на числено демпфиране, който изглажда стойността на 𝐵𝑖, 

приближавайки я до единицата; 𝑚 - максимална стъпка на изменение на относителните 

плътности. В общия случай се приема 𝜂 = 0.5 и 𝑚 = 0.2. Основните принципи на 

евристичния подход при обновяване на относителните плътности са избягване на резки 

промени в хода на итерациите и гарантиране на изменение на тези плътности само в 

зададения диапазон от 𝑥𝑚𝑖𝑛 до 1.  

Дискретизацията чрез крайни елементи води до зависимост на крайната 

топология от вида и размера на крайния елемент (mesh dependence). Крайните елементи 

с малък брой степени на свобода са склонни към формирането на поредица от 

редуващи се плътни (�̅� = 1) и празни (�̅� = 0) крайни елементи, т.нар. шахматна 

структура [6]. Този недостатък може да бъде преодолян чрез филтриране на 

градиентите на целевата функция във всеки краен елемент според стойностите на 

същите градиенти в съседните крайни елементи. Участващите във филтрирането 

крайни елементи се определят от единствения параметър на филтъра – минималния 

радиус на филтриране 𝑟𝑚𝑖𝑛. Колкото е по-голям радиуса на филтриране, толкова повече 

съседни крайни елементи участват във формирането на крайната плътност за текущия 

краен елемент в рамките на текущата итерация. По този начин величината на радиуса 

на филтриране еднозначно определя и минималния размер на напречното сечение, за 

който и да е структурен компонент от цялата топология. Важно е да се отбележи, че 

теоретичните изследвания в областта на филтрите за топологична оптимизация все още 

не са напълно валидирани, макар и да генерират физично адекватни непрекъснати 

структури.  

Всички елементи, чиито центроиди лежат в областта на 𝑟𝑚𝑖𝑛 се считат за съседни 

на текущия краен елемент: 

(7) 𝜕�̂�(𝒙)

𝜕𝑥𝑖
=

∑ 𝐻𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1

𝜕𝐶(𝒙)
𝜕𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖 ∑ 𝐻𝑗
𝑁
𝑗=1

  , 

където 𝜕�̂�(𝒙)/𝜕𝑥𝑖 са филтрираните градиенти на целевата функция 𝜕𝐶(𝒙)/𝜕𝑥𝑖,                

𝐻𝑗 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 − 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖, 𝑗) , a 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖, 𝑗) е разстоянието между центроидите на текущия краен 

елемент 𝑖 и поредния съседен краен елемент 𝑗 = 1, 2, ⋯ , 𝑁.  

Резултатът от филтрацията е претеглено по разстояния и плътности осреднено 

изменение на целевата функция във всеки краен елемент от дискретизираната област. 

На фигура 2 е представена блок-схема на алгоритъм за топологична оптимизация 

по чрез интерполация на коравината по метода SIMP. 

 

3. ТОПОЛОГИЧНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЪНКОСТЕННИ СИЛОВИ 

ЕЛЕМЕНТИ 
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3.1 Примери за топологична оптимизация 
Представеният метод за топологична оптимизация ще бъде демонстриран чрез 

три примера за оптимизация на топологията на тънкостенен силов елемент от 

алуминиева сплав 2024-Т3 с модул на еластичност 𝐸0 = 73.1 𝐺𝑃𝑎, коефициент на 

Поасон 𝜇 = 0.33 и плътност 𝜌0 = 2780 𝑘𝑔/𝑚3. Силовите елементи и в трите примера 

са дискретизирани с 4-възлови квадратни крайни елементи (Q4) с 8 степени на свобода. 

Относителният обем в трите примера е 𝑓 = 0.2, т.е. и в трите примера се търси 

сходимост към топология с маса, равна на  20% от първоначалната. Топологично-

оптимизационните задачи са решени в средата MATLAB с използване на кода със 

свободен достъп [23]. 

 

 
 

Фигура 2.  Блок-схема на алгоритъм за топологична оптимизация чрез интерполация 

на коравината на крайните елементи по метода SIMP 
 

Пример 1:  

Топологична оптимизация на конзолна тънкостенна греда, натоварена със 

съсредоточена сила (фигура 3, а). Решени са три варианта на задачата с различно 

дефиниран коригиращ фактор 𝑝 при еднакъв радиус на филтриране 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 10. 

Крайният резултат при коригиращ фактор 𝑝 = 3 е представен на фигура 3, б) и в). При 

𝑝 = 1 топологично-оптимизационната процедура не генерира отвори, а единствено 

разпределя конструктивния материал в границите на оптимизационната област, както е 

показано на фигура 3, г) и д). Прилагането на закон за изменение на коригиращия 

фактор в хода на оптимизационната процедура съгласно [12] води до генерирането на 

оптимална топология с повече структурни компоненти (фигура 3, е, ж), но в условията 

на един и същ относителен обем 𝑓 = 0.2. Топологичната оптимизация при 𝑝 > 1 

преимуществено генерира структури, наподобяващи прътови конструкции. Забелязва се 

също така, че напречните сечения на структурните компоненти в оптималната 

топология са с размер по-голям или равен на 10 mm, което е резултат от действието на 

филтъра с радиус     𝑟𝑚𝑖𝑛 = 10. 
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Фигура 3. Топологична оптимизация на тънкостенна конзолна греда, натоварена със 

съсредоточена сила (пример 1): a) - дефиниране на оптимизационната задача; б), в) - 

оптимална топология при 𝑝 = 3;    г), д) - оптимална топология при 𝑝 = 1;  е), ж) - 

оптимална топология при променлива корекция на плътностите [12] 

 

Пример 2: 

Топологична оптимизация на конзолна тънкостенна греда, подложена на 

плъзгане (фигура 4, а). Оптималната топология на гредата при оптимизация с 

променлива корекция на плътностите, е представена на фигура 4, б) и в). Нарастването 

на коригиращия  фактор 𝑝 в хода на итерациите (фигура 4, д) неизбежно увеличава 

податливостта на структурата, тъй като води до отнемането на материал от нея. 

Влиянието на коригиращия фактор върху целевата функция в хода на оптимизационната 

процедура е представено на фигура 4, г). Интересно е да се отбележи, че при постоянен 

коригиращ фактор 𝑝 = 3, за конкретния пример, топологичната оптимизация по метода 

SIMP генерира идентичен краен резултат. 

 

Пример 3: 

Топологична оптимизация на конзолна тънкостенна рамка, подложена на 

плъзгане (фигура 5, а). Особеното в този пример е наличието на региони в структурата, 

които не се влияят от топологично оптимизационната процедура и остават неизменни 

до нейния край. В правоъгълния отвор относителната плътност на крайните елементи 

през цялото време се запазва 𝑥𝑖отвор
= 𝑥𝑚𝑖𝑛. От друга страна рамката и отворът са 

оградени от контур с дебелина 𝛿 = 2𝑚𝑚, състоящ се от крайни елементи, при които 

относителната плътност ще се запазва 𝑥𝑖контур
= 𝑥𝑚𝑎𝑥. По този начин крайната 

топология отчита наличието на отвора и контурите, както и тяхното влияние върху 

податливостта на структурата (фигура 5, б, в). Получената оптимална топология е в 

резултат и на приложената променлива корекция на относителните плътности (фигура 

5, г, д). 
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Фигура 4. Топологична оптимизация на тънкостенна греда, подложена на плъзгане 

(пример 2): а) - дефиниране на структурно-оптимизационната задача; б), в) - 

оптимална топология по метода SIMP; г) – изменение на податливостта в хода на 

оптимизационната процедура; д) – изменение на коригиращия фактор в хода на 

оптимизационната процедура. 

 

 
Фигура 5. Топологична оптимизация на тънкостенна конзолна рамка, подложена на 

плъзгане (пример 3): а) - дефиниране на структурно-оптимизационната задача; б), в) - 

оптимална топология по метода SIMP; г) – изменение на податливостта в хода на 

оптимизационната процедура; д) – изменение на коригиращия фактор в хода на 

оптимизационната процедура. 
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3.2 Избор на проектно решение 
Често в процеса на проектиране не е възможно да се включат всички настоящи 

или евентуални гранични условия и изисквания. Добра практика е създаването на 

няколко варианта за проектно решение, т.нар. генеративен дизайн. Топологичната 

оптимизация генерира резултат, който е оптимален спрямо наложените от проектанта 

ограничения по относителен обем и радиус на филтриране.  

Вариант за изследване на всички потенциални кандидати за оптимална 

топология е решаване на няколко топологично-оптимизационни задачи чрез вариране 

на радиуса на филтриране и относителния обем в някакъв интервал с определена 

стъпка. Всяка от получените оптимални топологии ще притежава различно тегло и 

податливост. Нанесени под формата на графика, тези стойности онагледяват 

противоречието в изискванията за минимално тегло и максимална коравина на 

топологията (фигура 6).  

Резултатите с най-малка податливост ще формират т.нар. фронт на Парето. Тези 

резултати имат най-малка стойност за радиуса на филтриране, т.е. структурните 

елементи в тях са много на брой и с малка площ на напречните сечения. Резултатите с 

най-голяма податливост са тези с най-голям радиус на филтриране, при които 

структурните компоненти са по-малко на брой, но и с по-голяма площ на напречните 

сечения. Вижда се, че разликата в податливостта при малък и голям радиус на 

филтриране в конкретния пример е много малка. Следователно е въпрос на избор от 

страна на проектанта кой ще е окончателният вариант за проектното решение. 

 

 
 

Фигура 6. Зависимост между масата на оптималната топология и нейната 

податливост. Топологиите над графиката съответстват на филтриране с 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 9.5, 

а под графиката – с 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 1.5. Коригиращият коефициент 𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В доклада е представен метод за топологична оптимизация на тънкостенни 

силови елементи чрез интерполация на коравината на крайните елементи в зависимост 

от тяхната относителна плътност (метод SIMP). Формулирана е топологично-

оптимизационната задача за минимизация на податливостта като е изяснена 
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необходимостта от приложените ограничения, параметри и допълнителни процедури. 

Описани са основните недостатъци на метода, както и средствата за тяхното 

преодоляване.  

Чрез три примера е демонстриран потенциалът на топологичната оптимизация за 

генериране на оптимални топологии в рамките на конкретен относителен обем, радиус 

на филтриране и избран закон за изменение на коригиращия фактор. Посредством 

вариране на относителния обем и радиуса на филтриране е построена графика на 

изменението на масата на оптималната топология в зависимост нейната податливост. 

Графиката представлява източник на проектни решения и отразява нагледно 

противоречието в изискванията за минимална маса и максимална коравина.  

Топологичната оптимизация не може да замени опита и интуицията на 

проектанта. Тя може да го приближи към оптималното решение, да му предостави 

варианти за избор, които да са източник на прозрение, но все още не притежава 

потенциал да дефинира напълно крайния резултат. 
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1. Въведение 
        Целта на доклада е да се изследва възможността за въвеждане на стратегия за 

техническо обслужване и ремонт по състояние (СТОРС) при техническото обслужване 

и ремонт на спирачната система на самолетите-щурмовици, намиращи се на 

въоръжение в Българската армия – СУ-25К, с което да се повиши икономическата 

ефективност на тяхната експлоатация. Необходимите условия за прилагане на СТОРС 

на спирачната система (СпС), както и на всяка една функционална система, произтичат 

от условията за осигуряване на безопасността на полетите, на боеготовността и на 

икономическата ефективност на експлоатация. В методиките за избор на стратегия нa 

техническо обслужване и ремонт (СТОР) на функционалните системи и на техните 

елементи тези условия се отчитат с т. нар. критерии за функционална значимост по 

безопасност на полетите, по ефективност на използване и по икономическа 

ефективност. Методиката, използвана в настоящата работа се основава само на два от 

тези критерии - по безопасност на полетите и по ефективност на използване, както и на 
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инженерната логика за вземане на решения. Критерият по безопасност на полетите има 

най-голямо значение за авиационната техника, тъй като определя степента на опасност 

на отказа на даден елемент от системата според последствията, до които води неговото 

възникване.  Последствията от отказите се разделят по степен на опасност на следните 

особени ситуации [1,3]: усложняване на условията на полета (УУП); сложна ситуация 

(СС); аварийна ситуация (АС); катастрофална ситуация (КС). Също така, възникването 

на отказ може да остане и без последствия (БП). В зависимост от това, до възникването 

на какви особени ситуации водят, отказите се подразделят съгласно критерия по 

безопасност на полетите на следните три категории: БП1 – отказът води до КС или АС; 

БП2 – отказът води до СС; БП3 – отказът води до УУП или БП. Критерият по 

ефективност на използване на ЛА отчита влиянието на последствията от възникването 

на отказ на даден елемент от спирачната система върху изпълнението на полетното 

задание. Възникването на отказ може да доведе до следните последствия: ЕИ1 – 

неизпълнение на полетното задание; ЕИ2 – задържане на полета, намаляване на 

ефективността на използване; ЕИ3 – без последствия (ЕИ- ефективност на използване). 

Методиката има следните основни части (етапи): анализ на функционалната 

(структурната) схема на СпС; декомпозиция на СпС на елементи; анализ на влиянието 

на отказите на елементите на СпС върху безопасността на полетите и ефективността на 

използване; анализ на контролопригодността на елементите на СпС; построяване на 

логическа схема за вземане на решение за избор на СТОР за елементите на СпС; избор 

на СТОР за всеки елемент от СпС по построената логическа схема. 
2. Анализ на функционалната схема на СпС 

 Анализът на тaзи система показва, че спирачната система на самолета е част от 

хидравличните системи на самолета, които се подразделят на I-ва и II-ра хидросистеми. 

Спирачната система се подразделя на две самостоятелни подсистеми - основна и 

аварийна, с което се осигурява дублиране на нейните най-важни и основни функции. 

Основната система за спиране е част от II-ра хидросистема на самолета и осигурява 

автоматично деблокиране на колелата при спиране и блокиране на колелата при 

прибиране на колесника. Аварийната система за спиране се захранва от I-ва 

хидросистема и  осигурява спиране на колелата на основните опори на колесника при 

отказ на основната система. 
3. Декомпозиция на СпС на елементи 

 Конструктивно завършените съставни части на СпС, които имат индивидуална 

потребност от извършване на техническо обслужване и ремонт са следните: 

редукционни клапани; диференциален клапан; обратни клапани; хидравлични 

редуктори; превклщчващ клапан; антиюзов датчик; цилиндрър за автоматично спиране 

(от II-ра хидросистема); редукционни ускорители; аварийни превключватели; 

тръбопроводи; спирачки на колелата; модулатори. 

4.  Анализ на влиянието на отказите на  елементите на СпС върху 

безопасността на полетите и ефективността на използване 

При този анализ от всички възможни откази на елементите на СпС се избира този, 

който води до най-тежка категория на последствията от гледна точка безопасността на 

полетите. За елементите, имащи категория БП3 се определя степента на влияние на 

отказа върху изпълнението на полетното задание по критерия за ефективност на 

използването. Анализът на влиянието на отказите на елементите на СпС върху 

безопасността на полетите и ефективността на използване се извършва с помощта на 

структурно-логическата схема [7], приведена на фиг. 1. Този анализ показва, че отказите 

на (СпС) не са критични, тъй като има независимо подаване на хидравлично масло към 

основната и аварийната системи за спиране, осигурено от помпите, монтирани по една 

на всеки двигател (ляв и десен), които са независими и от електрозахранването на 
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самолета т.е. те водят до възникване на УУП. Тук трябва да се отчете, че ефективността 

на аварийната система за спиране е по-ниска от тази на основната система, тъй като тя 

няма автоматична антиблокировка на колелата а величината на спирачния момент 

зависи от усилието, прилагано върху крана, което изисква определени операторски 

качества на пилота (особено при хлъзгава писта за излитане и кацане). По-опасни са 

остатъчните налягания на хидравличната течност в спирачките, тъй като при 

полублокирани колела могат да се разкъсат  техните гуми и самолетът да загуби 

устойчивост при движение по пистата, което от своя страна може да доведе АС. 

Отказите на противоблокиращата система могат да доведат до АС, ако пилотът не 

открие навреме попадането на самолета в режим на плъзгане на колелата. Анализът на 

отказите на различните елементи от СпС показва, че те могат да доведат до особените 

ситуации, приведени в табл.1. 

 
 Таблица 1. Анализ на отказите на елементи от СпС 

 

Елементи от 

спирачната система 
Особена ситуация Категория и последствие на отказа 

Хидравлични 

редуктори 
УУП БП3 ЕИ2 

Редукционни 

клапани 
УУП БП3 ЕИ2 

Диференциален 

клапан 
АС БП1 ЕИ1 

Редукционни 

ускорители 
СС БП2 ЕИ1 

Колела  АС БП1 ЕИ1 

Манометри БП БП3 ЕИ3 

Аварийни 

превключватели 
СС БП2 ЕИ1 

Инерционни 

датчици 
АС БП1 ЕИ1 

 

5. Анализ на контролопригодността на елементите на СпС 

         Извършва се на базата на достъпността на елементите за провеждане на контрол 

на техническото им състояние и на възможността за неговото прогнозиране. Ако 

елементът не е достъпен за контрол или няма параметър, характеризиращ техническото 

му състояние, за него се смята, че не може да се контролира в условията на 

експлоатация и му се назначава СТОР по ресурс. 

 6. Построяване на логическа схема за вземане на решение за избор на СТОР 

за елементите на СпС 

          В основата на структурно-логическата схема за избор на СТОР за елементите на 

СпС (фиг.2) лежи анализът на влиянието на конкретния отказ на елемента върху 

безопасността на полетите и ефективността на използване на самолета [7]. Схемата се 

състои от логически връзки и блокове с контролни въпроси и отговори, показващи 

рационалните пътища за избор на необходимите работи с изход на СТОР за отделните 

елементи на СпС. В схемата са използвани следните съкращения: СТОРКП – СТОР с 

контрол на параметрите; СТОРНН – СТОР с контрол на нивото на надеждност; СТОРР 

– СТОР по ресурс 
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Фигура 1. Структурно –логическа схема за определяне степента на влияние на отказите на 

елементите на спирачната система върху безопасността на полетите и ефективността на 

използване на ЛА 

 



 

80 

 

 
Фигура 2. Структурно-логическа схема за избор на СТОР 

 

7.  Избор на СТОР за всеки елемент от СпС по построената логическа схема 

Резултатите от избора на СТОР заелементите на СпС по структурно-логическата 

схема на фиг.2 са приведени в табл.2. Вижда се,че за елементите на СпС може да се 

приложат само СТОРР и СТОРНН. След избора на СТОР за елементите, експлоатирани 

по ресурс, се определя (уточнява) значението на безопасните ресурси. На елементите, за 

които е избрана СТОРНН, се назначава пределно допустимото значение на параметъра 

на потока от откази, с който да се сравняват неговите текущите значения. При 

превишаване на това ниво се провеждат мероприятия за повишаване на надеждността 

на елемента или се променя СТОР. 
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    Таблица 2. Определяне СТОР за елементите от СпС 
 

Елементи 
СТОР 

Технически състояния на 

елементите 
Метод на контрол 

Хидравлични 

редуктори 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и 

инструментален контрол 

Редукционни 

клапани 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и 

инструментален контрол 

Диференциален 

клапан 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 
Визуален контрол 

Редукционни 

ускорители 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и 

инструментален контрол 

Колела 
СТОРР 

1. Изработване на ресурса 

2. Отказ 
Визуален контрол 

Манометри 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и 

инструментален контрол 

Аварийни 

превключватели 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 
Визуален контрол 

Инерционни 

датчици 
СТОРР 

1. Изработване на ресурса 

2. Отказ 
Инструментален контрол 

 

В табл. 2 са приведени и техническите състояния на елементите, при които те се 

заменят с нови или ремонтират, както и методите за контрол, с които се установяват. 

8.  Заключение 

Може да се направи изводът, че в основата си спирачната система на самолет 

щурмовик СУ-25К може да се експлоатира чрез прилагане на СТОР по техническо 

състояние. 
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Въведение 

Конфликтът в Косово е уникален в историята на НАТО. За първи път Алиансът 

провежда настъпателна военна операция за принуждаване на друга страна да приеме 

неговите условия. НАТО участва в конфликт в изключително сложни политически и 

военни условия, в основата си за налагане на Съюзна Република Югославия да спре 

насилието срещу косовските албанци, изтегляне на югославските сили от Косово, 

приемане на международно военно присъствие в областта и осигуряване на безусловно 

завръщане на всички бежанци.   

В съответствие със замисъла, поставените цели, атакуваните обекти и 

интензивността на полетите операцията на НАТО, наречена „Съюзна сила“, 

преминава през три основни фази: 
- първа фаза (24 – 26 март 1999 г.) – има за цел да неутрализира югославската 

ПВО и да установи превъзходство във въздуха; 

- втора фаза (27 – 30 март) – целта е изолиране и унищожаване на военните, 

паравоенните и полицейските сили южно от 44-тия паралел (в Косово и южна Сърбия) 
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и недопускане снабдяване и комуникации между тях; 

- трета фаза (31 март – 10 юни 1999 г.) – има за цел пълното обезвреждане на 

югославските военни, паравоенни и полицейски сили. 

 

 1. Действия на авиацията на НАТО през първата фаза на операция 

„Съюзна сила“ 

В началото на операцията на НАТО „Съюзна сила“ Обединеният център за 

въздушни операции (САОС) във Виченца има под свое управление 214 бойни самолета, 

от които 112 американски. Те изпълняват поставените им задачи от бази в Италия, 

Германия, Великобритания и САЩ. 

Освен развърнатите самолети, НАТО разполага и с военноморски средства, 

разположени на дистанции от Югославия, позволяващи обстрелването й с крилати 

ракети, включващи 4 американски кораба и две американски и една английска ударни 

подводници. 

Операцията на НАТО започва вечерта на 24 март 1999 г. с удари на крилати 

ракети „Томахоук“ по обекти на ПВО на Югославия, последвани веднага след това от 

удари на авиацията на НАТО. Ракетите са изстрелвани от корабите и подводниците от 

Адриатическо море. Следващата вълна от ракети включва конвенционални крилати 

ракети, изстрелвани от бомбардировачи В-52, излетели от Великобритания и летящи 

извън въздушното пространство на Югославия и насочени срещу югославски центрове 

за командване и управление, позиции на противовъздушната отбрана, радиолокационни 

средства и летища.  

Първият масиран въздушен удар (МВУ) продължава от 19,41 ч. на 24 март до 

03,30 ч. на следващия ден и включва две вълни – първата до полунощ на 24 март и 

втората от 01,00 до 03,30 ч. на 25 март [9, s. 142]. 

В ударите през първата нощ на операцията от бази в Европа участват 

американски изтребители-бомбардировачи F-117, F-15Е и F-16С, щурмови самолети А-

10 и самолети от ВМС ЕА-6В и F/A-18, британски GR-7 „Хариер“, канадски и испански 

F/A-18, германски „Торнадо“, френски Мираж-2000D, холандски F-16,  както и два 

бомбардировача В-2А, действащи от летища в САЩ, което е първото бойно използване 

на този тип самолет.  

 

 

Снимка. Бомбардировач В-2А 

 

В първия МВУ участват около 100 съюзнически самолета, като ударите по 

обекти в СРЮ се нанасят в две направления – от Унгария и от Македония (фигура 1) 



 

 

[9].  

Фигура 1. Схема на построението на първия масиран въздушен удар на НАТО 

 

В плана на първоначалните удари са включени 51 цели. Тази начална операция 

обединява ограничения въздушен отговор (с крилати ракети) и Фаза 1 на въздушната 

операция на НАТО (използване на пилотируеми самолети за удари срещу югославската 

ПВО).[7]  

През първата нощ са изпълнени 150 бойни полета и изстреляни 60 крилати 

ракети (КР) по 40 стационарни цели [1]. 

На 25 март действията на НАТО започват около 16,30 ч. Вечерта ударите с 

авиация и крилати ракети продължават по обекти на ПВО и летища. 

Върховният главнокомандващ на Съюзните сили в Европа генерал Уесли Кларк 

определя три военни „измерители” за успех, които ръководят провеждането на 

въздушната операция: минимизиране на загубите на собствени самолети, въздействие 

върху сръбските армия и полиция в Косово и минимизиране на косвените 

поражения.[13]  

В началото на операцията въздушните удари са извършвани по стационарни 

цели през нощта с високоточни боеприпаси. Това налага командващият на 

Военновъздушния компонент на многонационалните сили да заповяда всички ударни 

самолети да летят на височини над 15 000 фута (4600 м) с цел избягване на въздействие 

от сръбските системи за ПВО с малък обсег. 

Бомбардировките в съответствие с първоначалния план на НАТО и САЩ през 

първите два дни не постигат желания ефект. Милошевич не само не спира 

систематичната операция за прочистване на Косово от етническите албанци, но и 

интензифицира операцията. Това изправя Алианса пред бежанска криза. 

 

2. Действия на авиацията на НАТО до края на военния конфликт 

Втората фаза на операцията започва на 27 март 1999 г. През тази фаза НАТО се 

стреми да изолира и унищожи военните, паравоенните и полицейските сили южно от 

44-тия паралел (в Косово и южна Сърбия) и да не допусне снабдяване и комуникации 

между тях. Разширен е списъкът на обектите за поразяване. 

От 31 март започва третата фаза, която поради несъгласие между съюзниците 



 

 

не е обявена официално и следователно се води „втора фаза плюс“ [2, с. 198]. Целта на 

НАТО е пълното обезвреждане на югославските военни, паравоенни и полицейски 

сили. Тази фаза включва и операции северно от 44-тия паралел. Разширява се спектърът 

на унищожаваните военни и все повече граждански обекти. 

В рамките на първата седмица на операцията са изпълнени 1700 бойни полета и 

са поразени над 100 стационарни цели в Сърбия и Косово [1], но бойните действия на 

югославските сили за сигурност продължават. Около 80 процента от действията на 

силите на НАТО са насочени срещу обекти на ПВО, като от 84 удара 33 са нанесени по 

летища, 18 – по позиции на зенитно-ракетните формирования, 10 – по позиции на 

формированията за въздушно наблюдение, оповестяване и насочване (ВНОН). 

На 27 март югославската ПВО сваля американски изтребител-бомбардировач F-

117А. Пилотът на сваления самолет е спасен в мащабна и бърза американска операция 

за търсене и спасяване. 

На 28 март през деня и нощта НАТО извършва 6 удара с авиация и крилати 

ракети от бомбардировачи В-52, които нанасят сериозни поражения на югославските 

сили. След това е разпоредено на всички формирования от Югославската армия да 

напуснат районите за мирновременна дислокация.  

От 1 април 1999 г. НАТО започва да нанася удари по инфраструктурата на 

Сърбия, вкл. главния мост на Дунав в Нови Сад, столицата Белград, петролни 

рафинерии и нефтени складове.  

От началото на април се изпълнява план за поетапно увеличаване броя на 

съюзните самолети, но силите не са развърнати напълно до края на операцията. Към 

края на операцията НАТО може да провежда около 1000 бойни полета на ден, но реално 

провежда много по-малко поради липса на подходящи цели и неподходящите 

метеорологични условия. 

До средата на април НАТО увеличава ударите срещу сръбските полеви сили и 

повишава броя на бойните полети през деня, което е в резултат и на отслабената ПВО 

над Косово. В същото време сръбската армия започва да смесва своите сили с бежански 

групи и да се крие в населени райони. В резултат на това по искане на въздушните 

предни авионасочвачи ограниченията по височина на полетите са намалени, за да може 

категорично да се определя вида на транспортните средства.  

При нанасянето на удари в Косово въздушните предни авионасочвачи започват 

да летят на височина 5000 фута (1500 м), а ударните самолети атакуват от височини 

около 8000 фута (2400 м) по решение на пилотите. Самолетите А-10 летят и на по-

малки височини, когато е необходимо [10]. 

От 1 май, в съответствие с решенията на Срещата на върха на НАТО във 

Вашингтон, Северноатлантическият съвет утвърждава разширена група от обекти за 

поразяване. Коалиционните ВВС започват да изпълняват по около 200 бойни полета на 

ден. Целите – нефтени рафинерии, линии на комуникации, енергийната система и 

комуникации с двойно предназначение, са утвърждавани по-бързо и са атакувани 

систематично. През май, за удари по новите цели съюзната авиация започва да използва 

касетъчни бомби BL-755 и касетъчни бомби с графитни влакна BLU-114, които 

причиняват изключване на електричеството. 

От този момент обектите за поразяване остават относително постоянни до края 

на войната. 

Увеличаването на интензивността на въздушните удари има за цел да окаже 

натиск върху Милошевич за изтегляне на сръбските войски от Косово. Ускорява се и 

процесът на номиниране и утвърждаване на целите. Въпреки това, самолетите на НАТО 

са в състояние да унищожават целите по-бързо, отколкото същите да бъдат определяни 

и утвърждавани. В края на операцията на театъра на военните действия Алиансът има 

достатъчно самолети за провеждане на около 1000 ударни бойни полета на ден, но това 



 

 

не се случва, основно поради ограничения брой на утвърдените цели [14]. 

Американските самолети извършват около две трети от всички полети, като 

поемат голяма част от усилията за изпълнение на ключовите задачи по разузнаване, 

подавяне на противовъздушната отбрана и нанасяне на удари с високоточни 

боеприпаси. Американските ВВС изпълняват повечето от полетите в югославското 

въздушно пространство, действайки от бази в Германия, Италия, Великобритания и 

Турция. Самолетите на американските ВМС действат от кораба „Теодор Рузвелт” в 

Адриатическо море и от Авиано, а тези на морската пехота – от Тасзар, Унгария (F/A-

18D). Самолетите В-2 изпълняват мисии от собствената авиобаза Уайтман, Мисури. 

Независимо от незавършеното планиране и подготовка, силно рестриктивните 

правила за използване на сила и лошото време, НАТО бързо натрупва впечатляваща 

въздушна мощ. Силите на Алианса завоюват превъзходство във въздуха на средни и 

големи височини и избягват ПВО на малки височини. ВВС на съюзниците губят само 

два самолета от противников огън, като и двамата пилоти са спасени. НАТО изразходва 

над 20 000 боеприпаса с много малко грешки и причинява относително малки косвени 

поражения, въпреки някои много ярки изключения [13]. Бомбардировачите В-2 правят 

впечатляващ дебют, изпълнявайки задачи още в първата нощ на операцията. 

По време на цялата операция участват 6 от общо 9 самолета В-2, базирани в 

авиобаза Уайтман (509-то бомбардировъчно крило). Те са включени в 34 от общо 53 

бойни заповеди (Air Tasking Order), изпълнявани по време на операцията. 

Бомбардировачите В-2 изпълняват 49 бойни полета поединично или в състав на двойка, 

продължаващи повече от 30 часа. Извършват пускове на 650 управляеми високоточни 

бомби JDAM (Joint Direct Attack Munitions ), които постигат висока точност във 

всякакви метеорологични условия [11, p. 10]. 

До края на операцията броят на ударните самолети на коалицията е увеличен от 

214 на 535 – на съюзниците (без САЩ) е удвоен (от 102 на 212), а на американските – 

утроен (от 112 на 323). Благодарение на това и на подобрените метеорологични условия 

в края на май бойните полети за нанасяне на удари по земни цели достигат своя 

максимум до над 250 на ден [12]. През втората половина на май югославската ПВО 

регистрира средно над 370 полета на ден на съюзната авиация, от които около 250 

бойни. [9, s. 191] В резултат на това югославската военна индустрия е парализирана, 

електроснабдяването е нарушено, а горивата не достигат. 

През първата седмица на юни 1999 г. полетите на авиацията на НАТО 

продължават да бъдат с висока интензивност – на 3 юни са извършени 528 полета, от 

които 422 бойни, а на 8 юни – общо 378 полета. През този период в ударите участват 

най-голям брой за цялата война стратегически бомбардировачи – общо 8 В-1В и В-52. 

[9, s. 192]   

През тези дни (от 5 до 9 юни 1999 г.) вече се водят преговори между военни 

делегации на СРЮ и НАТО. В моментите, когато преговорите се затягат, въздушните 

удари са възобновявани, какъвто е случая през нощта на 7 срещу 8 юни. Нанасят се 

удари по отделни цели в Сърбия (около Белград, летище Батайница и др.).  

На 9 юни бойната авиация на НАТО извърша 408 полета, а на 10 юни – 154, но 

без повече да нанася удари по сили на СРЮ. 

Въпреки, че САЩ осигуряват по-голямата част от силите и средствата, 14 от 

участващите 19 държави участват със сили в операцията. Съюзниците (без САЩ) 

осигуряват 327 пилотируеми и безпилотни летателни апарата и изпълняват над 15 000 

бойни полета (около 39 процента от общия брой). На фигура 2 е показан броя на 

участващите в операцията летателни апарати (пилотируеми и безпилотни) по държави 

(без САЩ) [8]. 

 



 

 

 

Фигура 2. Летателни апарати по държави (без САЩ), участващи в операция „Съюзна сила” 

 

Броят на американските самолети по типове, участващи в операция „Съюзна 

сила“, е показан на фигура 3 [16]. 

 

 

Фигура 3. Брой на американските самолети, участващи в операция „Съюзна сила“, по типове 

 

По време на операцията са извършени общо около 38 000 бойни полета и са 

използвани около 1000 крилати ракети с въздушно базиране и над 20 000 авиационни 

бомби и управляеми ракети. [6] 

За осигуряване действията на авиацията в операция „Съюзна сила“ участват 40% 

от всички танкери (самолети за дозареждане във въздуха) и 80% от всички екипажи за 

тях във ВВС на САЩ [11, p. 25]. 

Нарастването на бойните полети на съюзната авиация в хода на операцията e 

показано на фигура 4. 

 



 

 

 

Фигура 4. Брой на бойните полети на авиацията на НАТО  

в операция „Съюзна сила“ 

 

В операция „Съюзна сила“ нараства участието на безпилотни летателни апарати 

(БЛА) поради факта, че ударите се нанасят само от въздуха. При пресечения релеф на 

местността и неблагоприятните метеорологични условия използването на БЛА за 

добиване на информация за обстановката и за обектите за поразяване е изключително 

полезно. В операцията се използват различни типове БЛА – „Придейтър“ (от ВВС на 

САЩ), „Хънтър“ (СВ на САЩ), „Феникс“ (Великобритания), CL-289 (Франция, 

Германия), „Креселер“ (Франция) и „Пионер“ с морско базиране (ВМС и Морската 

пехота на САЩ). Общото координиране и управление се осъществява от САОС-

Виченца. Независимо от това, на БЛА се възлагат задачи в интерес само на своите 

национални командвания. За организиране и осъществяване на координацията всички 

формирования с БЛА изпращат свои офицери в САОС. [4, с. 93] 

 

 

Снимка. Безпилотен летателен апарат „Придейтър“ 

 Минимизирането на косвените поражения е жизнено важно за НАТО за 

поддържането на обществената подкрепа, особено в Европа. Като цяло НАТО 

причинява забележително малки косвени поражения спрямо броя на бойните полети, 

които са изпълнени. 

В операцията силите на НАТО използват масирано активни и пасивни смущения 

още извън района на бойните действия. Особено ефективни се оказват използваните 

„имитатори на радиолокационни цели, буксируеми ловушки (капани – бел. авт.) за 

ракети с топлинни глави за самонасочване (ТГС) и ловушките TALD, имитиращи полет 

на единична цел с последваща имитация на две групи по три самолета“ [3, с. 21]. 



 

 

В рамките на операцията НАТО широко използва разузнавателни и 

навигационни системи от Космоса за добиване на разузнавателна информация и 

поразяване на важни цели. Броят на тези средства в операция „Съюзна сила“ нараства 

„двойно спрямо използваните при бойните действия в Залива (119 изкуствени спътници 

на Земята в СР Югославия спрямо 51 в Залива през 1991 г.)“ [3, с. 27]. 

Въздушните операции са затруднени от неблагоприятни метеорологични 

условия значителна част от времето – обстоятелство, което сериозно подпомага 

сърбите. Това се отразява на откриването и опознаването на целите, увеличава риска за 

екипажите и усложнява съображенията по отношение на страничните поражения. 

Метеорологичните условия позволяват безпрепятствени въздушни удари само в 24 от 

всички 78 дни. Броят на бойните полети на ден на авиацията на НАТО и 

метеорологичните условия в различни периоди на операцията са показани на фиг. 5. 

 

 

Фигура 5. Брой на бойните полети на авиацията на НАТО и метеорологичните условия по 

периоди 

 

3. Изводи от действията на авиацията на НАТО по време на конфликта в 

Съюзна република Югославия 

1) Войната в Косово е първият в историята военен конфликт, спечелен с 

извършването само на въздушни удари. Потвърждава се тенденцията за ограничаване 

на въоръженото противоборство по физически области – преди всичко във въздушно-

космическата и на въздействие от нея по наземни обекти.  

2) Получаването на одобрение на обектите за поразяване от 19 държави с 

различно ниво на ангажираност към операцията прави труден процеса на определяне, 

откриване и атакуване на целите. Тромавият процес на преглед на целите често отнема 

две допълнителни седмици до получаване на потвърждаване на отделни цели. Това се 

потвърждава и от факта, че от 778 стационарни цели, утвърдени от командващия 

генерал, за 495 (около 64%) се налага одобрение от по-високо ниво. В края на 

операцията над 150 цели все още очакват утвърждаване [15]. 

3) Координацията между авиационните формирования е затруднена с развитието 

на операцията, когато те са базирани на повече летища, особено между тези от 

различни родове авиация, които участват със самолети в състава на една бойна група, 

действат в една и съща зона или по една и съща цел. 

4) В реални бойни действия са използвани модернизирани и нови системи за 

разузнаване, управление, комуникации, навигация, електронна война и осигуряване, 

отработено е взаимодействието между видовете въоръжени сили и между авиацията и 



 

 

силите за специални операции. 

5) В операцията НАТО широко използва сателити за разузнаване и наблюдение 

на обстановката и целите, особено в хода и след ударите, както и такива за GPS-

навигация на „умните“ бомби. Системите за наблюдение на въздушната обстановка 

(АУАКС), на наземната обстановка (JSTARS) и безпилотните летателни апарати 

(дистанционно управляемите системи) са основните средства за разузнаване и 

наблюдение на действията на югославските сили от безопасно разстояние. 

Алиансът подобрява възможностите за наблюдение на югославските сили с 

използването на БЛА Predator и чрез разузнаване с хора, като едновременно с това 

оптимизира процедурите за използване на данните от това разузнаване. Информацията 

от БЛА Predator се получава на борда на бойните самолети и във въздушния команден 

пункт ЕС-130, което позволява тактическите изтребители да бъдат насочвани с голяма 

точност при нанасянето на удари по наземни цели.   

6) В операция „Съюзна сила“ за втори път през 90-те години на ХХ век се 

използват широкомащабно военни и граждански изкуствени спътници на Земята за 

постигане на информационно превъзходство и осигуряване на бойните действия. 

Създадената орбитална групировка от 119 сателита е основа и за използване на 

високоточни оръжия. Количеството и интензивността на подаване на космическа 

разузнавателна и друга информация към съответните наземни центрове са по-високи от 

всички дотогавашни военни конфликти. Това прави операция „Съюзна сила“ втората от 

войните от „космическата ера“, след операция „Пустинна буря“. 

7) Висока ефективност показват високотехнологичните боеприпаси с GPS-

насочване, както и Системата за ранно предупреждение и управление от въздуха 

(AWACS) и изтребителите F-15 и F-16, въоръжени с ракети „въздух – въздух“ AIM-120 

AMRAAM. Крилатитe ракети с високоточно поразяване на целите, лазерно насочваните 

бомби PAVEWAY, противорадиолокационните ракети AGM-88 HARM и касетъчните 

бомби CBU-97 също допринасят за постигане на целите на операцията. 

8) Ключов фактор, който затруднява силите на НАТО по време на операция 

„Съюзна сила“, е сръбската система за ПВО. За да намали заплахата от сръбската ПВО 

и да постига успешно поставените цели НАТО отделя значителни сили за подавяне на 

противниковата ПВО. 

9) Планинските и неблагоприятните метеорологични условия затрудняват 

съюзническите екипажи, което понякога води до неизпълнение на 30 процента от 

задачите. Командването на авиационната групировка не винаги разполага с достоверна 

информация за нанесените поражения и загуби на противника, което налага нанасяне на 

повторни бомбени и ракетни удари в предполагаемите райони за разполагане на 

противникови сили и средства.  

10) Само много малка част от пилотите на съюзниците имат предишен боен 

опит. Те летят под напрежение от постоянната опасност от обстрел от югославската 

ПВО в полети, често продължаващи повече от 5-6 часа. Пилотите са натоварени и от 

ежедневното високо бойно напрежение, с което участват в операцията, а някои от 

държавите за цялата операция не ротират (сменят) екипажите, които често летят без 

почивен ден. Проявява се необходимостта от осигуряване на съотношение екипажи към 

летателен апарат минимум 1,8 към 1. 

11) Базирането и използването по време на операцията на такива мощни 

авиационни сили са сериозни предизвикателства. За преодоляването им е установена 

необходимост от разработване на списък на най-важните елементи и способности на 

поддръжката от страната-домакин, които да бъдат включени в международни 

споразумения. Този списък следва да съдържа определени пунктове за влизане и 

излизане, митници, необходими разрешения за прелитане, използването на 

радиочестотите, управление на въздушното движение, блокови дипломатически 



 

 

разрешения, права при базиране, споразумения за достъп до съоръжения, защита на 

силите, места за съхранение на въоръжението и др.  

12) В операцията американските ВВС за първи път използват нови оръжия в 

бойни условия. Стратегическият бомбардировач В-2 Spirit за първи път участва в 

реална бойна операция и използва високоточни боеприпаси с програмирани географски 

координати на целите и насочване с помощта на сателит чрез глобалната система за 

позициониране GPS. Освен такива бомби (Joint Direct Attack Munition - JDAM), за 

първи път се използват касетъчни графитни бомби BLU-114, авиационни бомби GBU-

28 (2,23 т.) и ракети „въздух-земя“ AGM-142, HAVE NAP и AGM-154 JSOW. 

13) Операция „Съюзна сила” показва необходимостта от способности за 

откриване и съпровождане на цели във всякакви метеорологични условия и от 

повишаване на способностите за високоточни удари, електронна война и разузнаване и 

наблюдение (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - ISR). 

 

Заключение 

НАТО постига успех в най-прецизната и с малко косвени загуби въздушна 

операция, провеждана някога, без съществени бойни загуби в непрекъснати 78-дневни 

действия и над 38 000 бойни полета в условия на активна югославска ПВО.  

Операция „Съюзна сила“ обаче разкрива сериозна пропаст във военните 

способности между САЩ и останалите съюзници, които са значителни в ключови 

области, като превози, високоточни оръжия и бойни действия през нощта.   

Използването на сила е ограничено в няколко направления: първо – няма 

противопоставяне или сериозна заплаха за съюзните сухопътни сили; второ – 

въздушната мощ е прилагана степенувано; трето – някои стратегически граждански 

цели не са разрешавани за поразяване и четвърто – ВВС са ограничавани с полети на 

по-големи височини за намаляване на риска за съюзните пилоти. Тези ограничения в 

прилагането на сила показват, че е нарушена американската доктрина за използване на 

оптимални съвместни сили за постигане на решителни резултати. Освен това, те са в 

противоречие с доктрината на американските ВВС за постигане на максимален шок с 

едновременен таргетинг, базиран на ефекта, независимо дали целта е стратегическо 

парализиране на Сърбия или унищожаване на въоръжените й сили. 
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Abstract: The F-16 is a single-engine, highly maneuverable, supersonic, multi-role tactical 

fighter aircraft. It is much smaller and lighter than its predecessors, but uses advanced 

aerodynamics and avionics, including the first use of a relaxed static stability/fly-by-wire 

(RSS/FBW) flight control system, to achieve enhanced maneuver performance.We present the 

results of numerical modeling of the basic characteristics of the arming the American F-16 

aircraft.  

 

Keywords: simulation, “SolidWorks“,F-16,aircraft,temperature,pressure,velocity,coefficient 

of drag. 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В началото на 1970-те години ВВС на САЩ обявяват конкурс за нов реактивен 

изстребител  (LightWeight Fighter Program, LWPF), който да допълни F-15 „Eagle“. 

Първият изпитателен полет на прототипа Модел GD401, обозначен от ВВС на САЩ 

като YF-16, е осъществен “инцидентно“ на. 20 яунари 1974 г– при засилване по 

полосата прототипът се оказва във въздуха и на изпитателя Фил Арчър не му остава 

друго, освен да направи един почетен кръг и след 6 непредвидени минути полет да се 

приземи благополучно. Първият официален полет става на 2 февруари , а на 9 май  

същата година излита и прототипът (YF-17) – бъдещият F/A-18 "Hornet" на другата 

фирма, участваща в конкурса,” Northrop” След около година целеви изпитателни 

полети, в началото на 1975 г. “General Dynamics” получава одобрение и договор за 

развитие на проекта до серийно производство. Първият предсериен F-16 излита на 8 



 

 

декември 1976 г. Серийното производство на самолета започва през 1978 г[1]. 

Модификациите с допълнително радиооборудване и специализирана 

навигационна система допринасят за прeхващане, координация и водене на огън по 

наземно разположени цели, без значение от метеорологичните условия. В такова 

изпълнение самолетът е добър изтребител-бомбардировач, но това е постигнато с 

компромис относно маневреността, тъй като допълнителното оборудване увеличава 

общото тегло на самолета. 

Самолетът F-16 е на въоръжение в 25 страни , като в 20 от тях е основен 

тактически изтребител. Над 3000 самолета от този вид активно се използват по света.На 

таблица 1 е показано част от въоръжението на самолета. 

 
Табл.1 Част от въоръжението на  самолет F-16 

 

 

AIM-7 SPARROW 

До 2 ракети 

 

AIM-9-SIDEWINDER 

До 6 ракети 

 

AIM-120B AMRAAM 

До 6 ракети 

 

M61 VULCAN 

1 бр. 

 

MK 82  

SAAB IRIS-T- 

До 6 ракети. 

 

 

 

 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Във връзка със сложната геометрия на въоръжен  самолет F-16 (фиг.1) за 



 

 

аналитичното изследване на характеристиките на функционалността на системата за 

окачване на летателния апарат, е целесъобразно използването на съвременни CAD/CAE 

системи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1 :Виртуален mодел на самолет F-16 с въоръжението си 

 

 

 

Създадена е методика за симулация на структурните промени върху системата за 

окачване на  авиационните средства за поразяване (АСП) [4,5] на F-16: 

 

1. Създава се пространствен параметричен модел на въоръжен  самолет F-

16.Oпределят се граничните отклонения на функционалните размери на 

модела. Избира се материал на елементите  на системата за окачване на 

АБ и се задават  характеристиките на същата[6,7,8].  

2. В основата на разработения обемен модел на въоръжен  самолет F-16 се 

създава изчислителен геометричен модел на системата за окачване на АБ, 

явяваща се 1/z симетрична част от него, при което съществено се 

увеличава точността на изследването. 

3. Избира се алгоритъм за решаване ( в “COSMOS Works”  са вградени три 

алгоритъма за решаване на системи линейни уравнения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Създаване на 3D модел с отчитане на 

симетрията 

 

Топлопроводимост 

 

Геометричен модел 

на детайла/сглобената единица 

 

 

 

 

 

Изчислителен модел 

  

    

 

 

 

Дискретизация- построяване на 

крайно - елементната мрежа 

 

 

 

 

 

Пресмятане на модела 

 

Анализ на получените резултати 

 

Резултати:Определяне на 

структурните промени върху 

системата за окачване  

насфасфяфяфффффнананаавиацио

Създаване на 3D модели на елементи и 

сглобената единица  

 

Определяне на граничните отклонения на 

функционалните размери 

 

Избор на материал и задаване на неговите 

характеристики 

 

Общи параметри 

 

Локален контрол на мрежата 

 

 

Други настройки  

 

Избор на алгоритъм за решаване на 

системните уравнения 

 

Топлопроводимост 

 

Точност на изчислението 

 

Грешки 

 

Налягане 

 

Температура и скорост 

 

 

 

На фигура 2 е представена методика за симулация на структурните промени 

върху системата за окачване на  АСП [1,2] на F-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фигура 2. Методика за симулация на структурните промени  

На фигура 3 е представен крайният резултат от симулацията при нормално 

атмосферно налягане (101325Pa), плътност на въздуха (1,206kg/m
3
) и скорост (до 2145 

km/h)[3]. 

 

 

 
 

 
Фигура 3. Зависимост на системата за окачване от  скорост,налягане и температура.   

 

На фигура 4 е представена зависимостта от температурата, породена от 

въздушния поток, върху структурните промени на материала на държателите. 

 

 
Фигура 4 Зависимост на структурните промени на държателите от температурата. 
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На фигура 5 е представена зависимостта от налягането, породено от въздушния 

поток, върху структурните промени на материала на държателите. 

 

 
 

Фигура 5 Зависимост на структурните промени на държателите от налягането 

 

На фигура 6 е представена зависимостта от плътността, породена от въздушния 

поток, върху структурните промени на материала на държателите. 

 

 
 

 
Фигура 6 Зависимост на структурните промени на държателите от плътността на въздушния поток 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Резултатите от изследването показват влиянието на въздушния поток върху 

система за окачване на АБ,тъй като при първоначалния контакт се развива висока 

температура и  налягане, влияещи на конструктивните параметри на материала. 

2. Разработени са параметрични крайноелементни модели на конструкцията на 

въоръжението на самолет F-16, даващи възможност за изследване и анализ на 

структурните промени на системата за окачване на  авиационните средства за 

поразяване и оптимизиране, както и oпознаване на възможностите  на системата с цел 

за предварително обучение. 
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Abstract:   Our goal is to look in to the future of suspension lugs and make sure for better 

usage and safety for the users. There are variety of theories and models, depending on the 

view, ambient, starting point, the cluster, the field of study etc. each model is based on basic 

principles and steps which help people to surpass the change and the problem which comes 

with the change.We present the results of numerical modeling of elements of the suspension 

systems The term "simulation" processes information through algorithms and computational 

procedures to solve the mathematical equations derived from the model. It serves to explore 

and gain new knowledge of the system when it is too complex for an analytical decision..It 

enables to develop innumerable technological variants of a certain product and to simulate 

computer-based real-time experiments with three-dimensional objects, which is especially 

useful in cases where working with real aviation ammunition is practically impossible. 

We see that simulation find his way to introduce some new form of automatic calculation of 

dynamic characteristics suspension lugs. We illustrate the process of contact of the aviation 

bombs suspension lugs with the airflow by computer assigned simulation. They are acted 

upon by forces such as frontal, normal, lateral forces, and more. Therefore, tensile and 

pressure tests are required to ensure proper operation of the aviation ammunition and to 

ensure the safety of the crew. By means of this simulation, the turbulence, the temperature 

generated by friction with respect to the fluid, the thermal conductivity of the metal and others 

can be traced. With these results, an optimal design estimate of the suspension system can be 

achieved, ensuring proper operation and achieving the necessary objectives. The simulation 

gives more accurate information because it can detect the stresses generated by the forces in 

a specific section and indicate the defects of the structure.  The results are presented   in the 

form of charts and data . The developed parametric finite element models of the structures of 



 

 

the suspension device allow to study and analyze their dynamic characteristics and optimize 

the geometry in order to stabilize the system. 

 

Keywords:  aviation bombs , suspension  lugs , tension, deformation , displacement, airflow , 

forces ,computer assigned modelling. 

 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

         Въпреки голямото разнообразие на авиационни бомби (АБ)  съществуват общи 

конструктивни елементи (фиг.1), а именно, корпус (1), стабилизатор (2) и  система  за 

окачване (3).  

 

 
 

Фиг.1 Конструктивен модел на АБ 

 

Бугелът е приспособление за окачване на АБ на определен летателен апарат 

(фиг.2). Той може да бъде изпълнен като детайл или изделие опасващо корпуса в 

масовия център.  

 

   
 

Фиг.2 Модели на приспособления  за окачване 

 

Целта на изследването  е чрез компютърно моделиране  да се изчислят 

динамичните характеристики на  системата за окачване на АБ. Една от възможностите е 

чрез компютърна симулация, даваща възможност да се разработят технологични 

варианти на приспособленията за окачване на АБ и  да се симулират компютърно 

реални експерименти с триизмерно генерирани обекти.  Това е  особено полезно в  

случаите, когато работата с реален авиационен боеприпас практически е затруднена.[4] 

 

 

2.ИЗЛОЖЕНИЕ 

 



 

 

За да се построи математически модел за определяне на динамичните 

характеристики на АБ със система за окачване е необходимо следното действие: 

 симетричен конструктивен тримерен модел на АБ (според калибъра) с 

монтирана 1- окачваща система тип заварка  или 2- окачващи системи тип 

резба. 

 

Методиката за проектиране на окачваща система на АБ се извършва по следния 

начин[4]: 

 създава се пространствен параметричен модел на окачващото устройство;  

 

1 окачваща система тип заварка    

 създаване на 3D 

модел на детайл; 

 определяне на 

граничните отклонения 

на функционалните 

размери; 

 избор на материал 

и задаване на неговите 

характеристики. Пример 

за съответстваща  стомана 

- ХВГ- модул на 

еластичност 2,1е+08 Pа, 

коефициент на Poisson 

0,32 и др. 

 

 

 

 

Детайл–„бугел“ 

 

Изделие–„бугел“ 

2 окачваща система тип резба 

 

 

 

 

 

 

 създава се пространствен параметричен модел  на авиационна бомба с 

окачващо устройство; 

 

    Тип резба 

 
                                Тип заварка 

 

 създаване на тримерна 

компютърна графика 

на АБ, която 

представлява 

изработка на 

математическа мрежа, 

посредством 

специализиран 

софтуер.  

В основата  на разработеният обемен модел на системата за окачване,  се създава 

изчислителен геометричен модел,  явяващ се 1/z симетрична част от него. 

Терминът „моделиране“ се отнася за процеса на развитие на математическо 



 

 

представяне на обекта на модела.  

Терминът „симулация“ се отнася за обработването на информацията чрез 

алгоритми и изчислителни процедури за решаване на математическите уравнения, 

произлезли от модела. Тя служи за изследване и получаване на нови знания за 

системата, когато тя е твърде сложна за аналитично решение[1].  

 

Резултатът от „симулацията“ на АБ е визуално  представен на  фиг.3. 

 

 

 
 

1 етап 

 

 
 

2 етап 

 
3 етап 

Фиг.3 Взаимодействие на АБ с въздушния поток. 

 

Върху АБ  действат сили на челно, нормално, странично усилия и други. 

Симулацията дава по-точна информация. Тя може да  посочи напреженията породени от 

силите в точно определено сечение и да отбележи недостатъците на  конструкцията 

(деформации,смачквания,разкъсвания и др.)[2,3]. 

Отделно чрез тази симулация може да се проследи турбуленцията, температурата 

породена от триенето спрямо флуида, топлопроводимостта на метала и други. Чрез тези 

резултати може да се постигне оптимален конструктивен разчет на системата за 

окачване, която  гарантира безопасността на полета.  

 

3.РЕЗУЛТАТИ 

 

Проведен е числен експеримент, симулиращ работата на АБ с окачваща система, 

при следните стойности на основните параметри на конструкциите:  

 номинален диаметър на повърхнината на заготовката d = 240 mm;  

 осева теглеща сумарна сила SΣ = 600 N [3]. 

Якостната проверка на конструктивния модел на АБ се сравнява с  диаграмите за 

разпределение на еквивалентните напрежения по von Mises., графика  1(деформация), 

2(изместване), 3(натиск) ,породени от  въздушния поток.  

 

ДЕФОРМАЦИЯ 
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Граф.1 Деформация породена в специфичен участък на устройството за окачванe 
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Граф.2 Изместване  породено в специфичен участък на  устройство за окачване. 
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Граф.3 Натиск  породен в специфичен участък на  устройство за окачване 
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4. Изводи  

 

1 Изследването показва, че при съприкосновение на въздушния поток със 

системата за окачване на АБ настъпват деформации,измествания и се поражда натиск 

върху конструкцията на изделието. 

2. Резултатите от изследването допринасят за усъвършенстването на 

конструктивните елементи на изделието.  

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ТехноЛогика,“ SolidWorks: Разширени възможности, книга 2“,София,2008, 

ISBN: 9789549334081. 

2. Романски, Р. , “Основи на компютърната техника.”, София, СУБ, 2002 

3.Дринов М.,“Механика на материалите“,София, ISBN 9789543222788. 

4. Стойков С. О., Стойков О. С., Изчисляване на вероятностните 

характеристики на точността на бомбопускане с принудително отделяне на 

бомбата. VI International scientific and technical conference, Engineering, Technologies, , 

Education, Security, Proceedings, Volume I, Military Science and Security,  27-29 pp, Veliko 

Tarnovo, 2018, ISSN 2535-0315. 

 

 

 

 

 



 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

16 ОКТОМВРИ 2020 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 

 

106 

 

СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОКАЧВАНЕ НА 

АВИАЦИОННА БОМБА 
 

 

Радослав Великов,Кольо Колев,Милен Атанасов 

 

Факултет “Авиационен“, ВВВУ „Георги Бенковски“ Долна Митрополия, България. 

 

TEST BENCH FOR SUSPENSION LUGS OF AVIATION BOMBS 
 

 

Radoslav Velikov, Kolyo Kolev, Milen Atanasov 

 

Aviation Faculty, Bulgarian Air Force Academy "Georgi Benkovski" Dolna Mitropolia, 

Bulgaria 

 

 

Abstract: In modern military operations, aviation has to solve many complex tasks such as 

targeting a wide variety of targets in different heights.. In order to accomplish these tasks, 

means of destruction are being developed and refined. Aviation bombs are manufactured in 

many different sizes and types depending on the purpose. These include high explosive bombs 

up to 5 tones. 

Aircraft bombs are released over enemy targets to reduce and neutralize the enemy's war 

potential. This neutralization is done by destructive explosion, fire, nuclear reaction, and war 

gases. Aircraft bomb ammunition is used strategically to destroy installations, armament, and 

personnel. Also, aircraft bomb ammunition is used tactically in direct support of land, sea, 

and air forces engaged in offensive or defensive operations.. The suspension lugs are spaced 

14 or 30 inches apart, depending upon the size of the bomb. Suspension lugs are used to 

attach the weapon to the aircraft bomb racks. An internally-threaded well for the installation 

of a hoisting lug is located between the suspension lugs, at the center-of-gravity (CG) position 

on the bomb.  

Our goal is to look in to the future of suspension lugs and make sure for better usage and 

safety for the users. In order to ensure the safety of the operation of the suspension system of 

aviation bombs, it is necessary to take several steps. After design, theoretical calculations, 

simulations and experiments, practical tests are necessary .Contacts with the air flow in the 

suspension system generates forces (frontal, normal, lateral resistances, tensile, compression, 

etc.), which in some situations can be fatal, the danger to the crew and to ensure that it fulfills 

its purpose. The test is performed by means of hydraulics, through which we can achieve a 

tensile and a pressure of 13 MPa. The products are hung on two different suspensions. After 

mounting them to the holders, the locking brackets are tightened as much as possible and the 

stability of the suspension is checked. If it fails to meet these requirements, the cylinder is 

returned for repair and the process repeated until a positive result of the experiment is 

reached. With these results, an optimal design estimate of the suspension system can be 



 

 

achieved, ensuring proper operation and achieving the necessary objectives. The experiment 

gives more accurate information because it can detect the stresses generated by the forces in 

a specific section and indicate the defects of the structure.  The results are presented   in the 

form of tension. The developed parametric finite element models of the structures of the 

suspension device allow to study and analyze their dynamic characteristics and optimize the 

geometry in order to stabilize the system. 

 

Keywords:  aviation bombs , suspension  lugs , tension, deformation , displacement, airflow , 

forces ,computer assigned modelling. 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

      В съвременните военни  действия  авиацията решава сложни задачи: 

 да унищожава най разнообразни цели; 

 да има съвместимост на бомбодържателите със системите за окачване   от 

различни типове и калибри на авиационни бомби (АБ) и други. 

За изпълнението на тези задачи постоянно се оптимизират средствата за 

поразяване . Това обстоятелство води до усъвършенстването  на конструкциите на АБ и 

многообразието  от калибри[6].  

 Въпреки голямото разнообразие на АБ  съществуват общи конструктивни 

елементи, а именно корпус (1), стабилизатор (2) и  системи за окачване (3).  

 

                                                                  1                                                                                                                                                               

 

             2 
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Фиг.1 Конструктивен модел на АБ 

 

Новите видове АБ  имат две  системи за окачване -250 mm и 14 инча. 

Бугелът като приспособление  е елемент на системата за окачване на АБ към 

летателния апарат. Той може да бъде изпълнен като детайл (фиг.2а)  (когато стените на 

корпуса са достатъчно дебели) или като изделие (фиг.2б) (опасващо корпуса на АБ в 

масовия център). Детайлът(фиг.2а)  може да бъде заварен към корпуса или направен във 

вид на резба. 

 

 

 

 

 
 

Изделие- кука 

с пръстен 

фиг.2б 

Детайл-бугел  

фиг.2а 

 
Фиг.2 Модели на приспособления  за окачване 



 

 

 

Бугелът се изработва от прътова стомана с диаметър 30 mm, а пръстена  се 

изработва от стоманена ламарина  с дебелина 2 до 3 mm. На някои видове АБ се 

монтират няколко бугела  ( от 1 до 5 броя) на определено фиксирано разстояние, за да 

могат едни и същи изделия да се окачват на различни типове летателни апарати. Целта 

на изследването е да се  провери силата на опън и натиск на окачващата система и 

издръжливостта на дебелината на стената на корпуса.  

 

 

2.ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Изпитване на опън при стайна температура (БДС EN ISO 6892-1:2016) 

 - измервателна дължина (gauge length) L - дължина на работния участък на 

пробното тяло, върху която се измерват деформациите по време на изпитването;  

- първоначална дължина на работния участък (original gauge length) Lo – 

разстоянието между марките на работния участък на пробното тяло при стайна 

температура, преди изпитването; 

 - крайна дължина на работния участък след разрушение (final gauge length after 

fracture) Lu - разстоянието между марките на работния участък на пробното тяло след 

изпитването, при стайна температура, измерена след внимателно съединяване на двете 

части на пробата, така че надлъжните им оси да лежат на права линия;  

- дължина на работния участък (parallel length) Lc – дължина на участъка с 

намалено напречно сечение на пробното тяло;  

- процентно(относително) удължение (percentage elongation) – удължение, 

изразено в проценти от първоначалната измервателна дължина Lo; 

 - процентно(относително) удължение след разрушение А (percentage elongation 

after fracture) –  

постоянно(остатъчно) удължение на измервателната дължина след разрушаване, 

(Lu − Lo), изразено в проценти от първоначалната измервателна дължина Lo;  

- процентно(относително) удължение при максимална сила (percentage total 

extension at maximum force) Agt 

 - общо удължение(еластично удължение плюс пластично удължение) при 

максимална сила, изразено в проценти от базата на измерване на деформометър, Le; 

 - процентно(относително) пластично удължение при максимална сила 

(percentage plastic extension at maximum force) Ag  

– пластично удължение при максимална сила, изразено в проценти от базата на 

измерване на деформометър, Le;  

- общо процентно (относително) удължение при разрушение (percentage total 

extension at fracture) At  

– общо удължение (еластично плюс пластично) в момента на разрушение, 

изразено в проценти от базата на измерване на деформометър, Le; 

процентно (относително) намаляване на напречното сечение Z удължение при 

разрушение (percentage reduction of area) 

 – максимално изменение на площта на напречното сечение, което настъпва по 

време на изпитването, (So − Su), изразено в проценти от първоначалната площ на 

напречното сечение в работния участък So;  

- напрежение(stress) – във всеки момент на изпитването, силата разделена на 

първоначалната площ на напречното сечение на пробното тяло в работния участък So; 

 - якост на опън (tensile strength) Rm  

– напрежение, съответстващо на максималната сила, Fm;  

- граница на провлачване(yield strength) – когато металите проявяват явлението 



 

 

провлачване, напрежението съответстващо на точката достигната по време на 

изпитването, при което настъпва пластична деформация без нарастване на силата; 

 - горна граница на провлачване (upper,yield strength) ReH- максимална стойност 

на напрежението преди първото намаляване на силата;  

- долна граница на провлачване (lower yield strength) ReL– най-ниското ниво на 

напрежението по време на провлачването, изключвайки първоначалния краткотраен 

ефект; 

За да се гарантира безопасна експлоатация на изделието и безопасността на 

екипажа са необходими практически изпитания на окачващата система на АБ. 

Изпитанието се състои в натоварване на пространствен модел (фиг.3) със сила на опън  

и натиск до разрушаването му, с цел определяне на една или повече механични 

характеристики[5]. 

 

Изчисляване на основните величини, свързани с изпитването на опън: 

 

Относително пластично удължение при разрушение:      

 

  (1)                                             А𝑔 =
𝐿𝑢−𝐿𝑜

𝐿0
. 100% 

 

 

Относително пластично свиване на напречното сечение при разрушение:  

 

(2)                                              𝑍 =
𝑆0−𝑆𝑢

𝑆0
. 100% 

 

Якост на опън: 

          (3)                                            𝑅𝑢 =
𝐹𝑚

𝑆𝑜
 

 

 

 

 

 

 
 
Фиг.3а 

 
  

Фиг.3б 
 

 
Фиг.3 Пространствен модел- изделия на  корпус със система за окачване (образец 1) 

 

Изпитването  на опън се извършва  с помощта на хидравличен стенд. Стендът 

(фиг.4) е проектиран и сглобен с компютърно триизмерно моделиране, посредством 

специализиран софтуер. Стендът  е комплексна система от стоманени профили 

,заварени и изпитани теоретично, с цел осигруряване на сигурността и правилната 

експлоатация на системата [1,2]. 



 

 

 

Условия за изпитване на опън. 

С помощта на създадения стенд, образецът се захваща с помощта на 

хидравлично затягащо устройство тип кука. Захващането  се извършва така, че силата 

да се прилага винаги по оста на образеца. Цилиндъра на АБ се оставя се върху стенда за 

изпитание и се затваря със стопора (1), за да се избегне изместване в нежелана посока. 

Позиционирането на цилиндъра спрямо куката  се извършва  с профила (2). По този 

начин  се извършва изпитание на  всеки един бугел. 

 

Проверка на статична якост  с натоварване  13 МPa  и от ъгъл от 26 градуса   без 

разрушителен контрол . 

Изпитанието  на опън до разрушаващо натоварване задължително да е  по-

голямо  от 9000 kg[3,4]. 

 

 
 

Фиг.3 Стенд за изпитaние на окачваща система на АБ  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 С помощта на разработения стенд за изпитания на окачващата система на АБ се 

определят якостните харакатерситки на материала, за осигуряване на безопасността на 

самото средство за поразяване. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Визуализацията на траекторията и пътната линия на летателния апарат 

обикновено се извършва за да се добие максимална и реалистична представа за 

изпълнения полет. За да се направи това първо трябва да бъде изтеглена и възстановена 

записаната от регистраторите на полетни данни полетна информация. Регистраторите 

на полетни данни представляват електронни устройства, които автоматично записват и 

съхраняват важните за полета параметри и данни за работата на отделните системи на 

летателния апарат. Възстановяването на траекторията и пътната линия на летателния 

апарат става след анализ на полетната информация. Полетните параметри и данни за 

работата на отделните системи се представя под формата на таблица и графично. След 

направен анализ може да бъде изобразена траекорията на полета и пътната линия на 

летателния апарат. Траекторията на летателния апарат може да бъде представена във 

формата на 2-D или 3-D графика и като анимация. На базата на направения анализ 

целият полет  може да бъде пресъздаден  като симулация с подходящ за това 

компютърен софтуер (обикновено това става в полетния тренажор за конкретния тип 

летателен апарат). 

 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
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2.1. Възстановяване на траекторията по данни от СОК 

Възстановяването на траекторията на полета чрез анализ на полетната 

Информация записана от СОК най – грубо преминава през три нива на детерминиране. 

Траекториите на полета могат да се разделят с помощта на изменението на 

височината на три вида( първо ниво на детерминиране): 

- Т1 – хоризонтален полет (ΔН = 0); 

- Т2 – изкачване (ΔН > 0); 

- Т3 – снижение (ΔН < 0). 

Този тип логически променливи отразяват положението на центъра на маса на 

ЛА спрямо земната повърхност и не дават сведения за кривината, направлението и т.н,. 

Следващото ниво на детерминиране включва разглеждане на изменението на 

курса Δψ. Това позволява траекторията да се раздели на две разновидности: 

- М1 – полет без завой(Δψ = 0); 

- М2 – полет с завой(Δψ ≠ 0). 

Полетът със завой в зависимост от знака на Δψ може да се определи на ляв и 

десен. 

При формиране на логически променливи се използват следните съотношение по 

височина и по курс (Фигура 1). 

По височина:        По курс: 

- Х1
Н 

=> при – δН ≤ ΔН ≤ δН;        -    Х1
ψ 

=> при – δψ ≤ Δψ ≤ δψ; 

- Х2
Н 

=> при  ΔН > δН;        -    Х2
ψ 

=> при Δψ > δψ; 

- Х3
Н 

=> при ΔН < δН.        -    Х3
ψ 

=> при  Δψ < δψ. 

 

 

Фигура 1. 

Голямо значение върху достоверността на разпознаването оказва изборът на 

прагови стойности за δН и δψ. Големината им се избира от изискванията за 

стабилизация за даден тип самолет и грешките при регистрация и обработка на 

информацията. 

Формираните във времето последователности [1] от логически променливи Х1
Н 

и 

Х1
ψ 

 дава възможност да се определи всяка пространствена траектория. Възможните 

комбинации между тях са дадени в Таблица 1.: 

Таблица 1. 
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Означение 
Вид на 

траекторията 
Променливи Означение Маньовър Описание 

Т1 
Хоризонтален 

полет 

Т1 = Х1
Н

 

при 

-δН ≤ ΔН≤ δН 

М1 

 

 

М2 

 

 

М2л 

 

 

М2д 

Хоризонтален 

полет без 

завой 

Хоризонтален 

полет със 

завой 

Хоризонтален 

полет с ляв 

завой 

Хоризонтален 

полет с десен 

завой 

М1 = Х1
Н

. Х1
ψ 

 

                        ___
 

М2 = Х1
Н

. Х1
ψ 

 

 

М2л = Х1
Н

. 

Х2
ψ 

 

 

М2д = Х1
Н

. 

Х3
ψ

 

 

Т2 Изкачване 
Т2 = Х2

Н
 

при 

ΔН ≥ δН 

М3 

 

 

М4 

 

 

М4л 

 

 

М4д 

 

Изкачване без 

завой 

 

Изкачване 

със завой 

 

Изкачване с 

ляв завой 

 

Изкачване с 

десен завой 

М3 = Х2
Н

. Х1
ψ 

 

                          ___
 

М4 = Х2
Н

. Х1
ψ 

 

 

М4л = Х2
Н

. 

Х2
ψ 

 

 

М4д = Х2
Н

. 

Х3
ψ

 

 

Т3 Снижение 
Т3 = Х3

Н
 

при 

ΔН≤ δН 

М5 

 

 

М6 

 

 

М6л 

 

 

М6д 

Снижение без 

завой 

 

Снижение 

със завой 

 

Снижение с 

ляв завой 

 

Снижение с 

десен завой 

М5 = Х3
Н

. Х1
ψ 

 

                         ___
 

М6 = Х3
Н

. Х1
ψ 

 

 

М6л = Х3
Н

. 

Х2
ψ 

 

 

М6д = Х3
Н

. 

Х3
ψ

 

 

 

Използвайки таблицата може да се опише траекторията на полета, но не и 

фигурите от пилотажа. За тяхното описание е необходим допълнителен параметър за 

определяне на тяхната форма. Това е параметъра Ny и той въвежа третото ниво на 

детерминиране. С него се конструират нови три признака: Ny (Ny = 1, Ny > 1, Ny <1). 

Те определят праволинейност или изкривяване на траекторията. Дефинират се осем 

нови елемента ЕФ1 – ЕФ8. Те представляват участъци от фигурите на пилотажа и по 

същество е ниво на детерминиране на възходящите и низходящи маньоври М1 – М6 [1]. 

Таблица 2. 
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Означение Описание Математически модел 

ЕФ_1 
Праволинейно изкачване 

/без завой с Ny = 1/ 

М3(Ny = 1) или 

(ΔН > 0).(Δψ = 0).(Ny = 1) 

ЕФ_2 
Изкачване без завой с Ny > 1 във 

вертикалната плоскост по 

изпъкнала крива 

М3(Ny > 1) или 

(ΔН > 0).(Δψ = 0).(Ny > 1) 

ЕФ_3 
Изкачване без завой с Ny < 1 във 

вертикалната плоскост 

по изпъкнала крива 

М3(Ny < 1) или 

(ΔН > 0).(Δψ = 0).(Ny < 1) 

ЕФ_4 
Енергично изкачване със завой с 

Ny > 1  

по изпъкнала крива 

М4(Ny >1) или 

(ΔН > 0).(Δψ ≠ 0).(Ny > 1) 

ЕФ_5 
Праволинейно снижение 

/без завой с Ny = 1/ 

М5(Ny = 1) или 

(ΔН < 0).(Δψ = 0).(Ny = 1) 

ЕФ_6 
Снижение без завой с Ny > 1 във 

вертикалната плоскост 

по изпъкнала крива 

М5(Ny > 1) или 

(ΔН < 0).(Δψ = 0).(Ny > 1) 

ЕФ_7 
Снижение без завой с Ny < 1 във 

вертикалната плоскост 

по изпъкнала крива 

М5(Ny < 1) или 

(ΔН < 0).(Δψ = 0).(Ny < 1) 

ЕФ_8 
Снижение със завой с Ny > 1 във 

вертикалната плоскост 

по изпъкнала крива 

М6(Ny > 1) или 

(ΔН < 0).(Δψ ≠ 0).(Ny > 1) 

  

2.2. Визуализация на траекторията  

При анализ на записаната полетна информация, тя се снема от регистратора на 

полетни данни на летателния апарат, обработва се и обикновено се представя като 

таблични или графични зависимости на записаните параметри от времето (Фигура 2 и 

3). 

 

 
Фигура 2. Обработка на полетната информация  
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Фигура 3. Запис от СОК на параметрите на полета  

 

Когато е необходим експресен анализ е удобно данните да се визуализират като:  
- движение на летателният апарат в координатна система;  
- видео на външния свят от гледна точка на пилота;   
- картина на приборната дъска.  
Основна част от всички системи за моделиране на полета се явява 

математическият модел на полета, който се създава в първоначален етап на разработка 
на авиационната техника и последователно се доуточнява чрез натрупване на резултати 
от теоретични разчети, стендови и летателни изпитания. 

Самият процес за създаване на математичен модел на полета служи за 
рационализиране и унификация на изходните технически данни и играе важна роля при 
създаването и експлоатацията на летателните апарати. 

За създаването на математически модел на полета (ММП) се използват богат 
арсенал от съвременни научни методи и технически средства за изследване. 

Основните модели, които реализират движението са: 

- аеродинамичен модел; 

- модел на динамиката на полета; 

- датчици измерващи параметрите на движението; 

- изпълнителни механизми, реализиращи законите на уравнението; 

- модел на автопилота; 

- модел на атмосферата.  
 Съвременните програмни средства за визузлизация съдържат графични 

компоненти, които се намират в строга йерархия и свойствата им се наследяват в 

съответствие с положението им спрямо другите компоненти. Всеки графичен 

компонент има уникален указател, получаван по време на създаването му. 

 Основни стъпки при създаване на графични елементи и използването им за 

изобразяване на динамиката на технически обекти са: 

- получаване на указател към графичен прозорец; 
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- създаване на текуща координатна система, в която да бъде представена 

графиката или изображението; 

- добавяне на допълнителни потребителски елементи и настройки за 

изобразяване на измененията в прозореца; 

- създаване на цикъл, в който потребителските данни непрекъснато да се 

променят. 

Изображението се подготвя преди да се визуализира. Например 2-D анимация на 

движението и отклоненията на управляващите повърхности изисква изчертаване на 

всички линии на силуета на летателния апарат. Трябва правилно да се определи 

началото на координатната система. 

 

 

Фигура 4 . 2-D мoдел на летателен апарат. 

 

Фигурата се визуализира след като се инициализират всички графични 

компоненти. 

 

 

 
Фигура 5 . 3-D мoдел на летателен апарат 
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Фигура 6. 2-D moдел на траекторията на летателния апарат 

 

 

 

Фигура 7. 3-D moдел на траекторията на летателния апарат 
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Фигура 8. Изменение на скоростта при реалния полет и симулацията 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Използвайки софтуер е възможно да се симулира полета, т.е. да се подадат само 
управляващите въздействия, за да се получи визуализиране на движението на 
летателния апарат. Разликите ще са свидетелство за действието на неотчетени фактори, 
външни смущения, бял шум или откази на системите на летателния апарат (фиг. 8). 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Системата за обучение на специалисти по поддръжка на въздухоплавателни 

апарати и средства за експлоатация на летищата и оборудването на „европейско ниво“ 

се контролира и сертифицира от организацията SAAEASA (Европейският орган за 

авиационна сигурност на Европейската авиационна администрация).  

В Европейския съюз има няколко стандарта, регулиращи обучението на 

специалисти за техническо обслужване: PART-66 (Част-66) и PART-147 (Част-147). 

Учебно заведение, което отговаря на условията за такива образователни програми, 

получава статут на съответствие с PART-147. 

Получаването на сертификат за съответствие съгласно правилата на EASA ще 

бъде целта на обучаващите учебни заведения. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА PART-66 (Част-66) 

 

ЧАСТ-66 установява стандарти за базово и типово обучение на специалисти, 

както и стандарти за лицензиране на персонал за техническо обслужване. 

mailto:slav_mitev@abv.bg
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Документът ясно и подробно регламентира не само програмиte за обучение, но и 

изискванията за изпитите по тези програми. Изискванията за учебна програма и изпити 

варират в зависимост от категорията на сертифицирания персонал. 

Предвидени са следните пет категории персонал за сертифициране: 

B1 (техник механик); 

B2 (техник по авионика); 

B3 (приложим за нехерметични въздухоплавателни средства с излетно тегло не 

повече от 2000 kg, с бутален двигател); 

C (която дава право да се удостоверява основното техническо обслужване на 

въздухоплавателното средство); 

A (механик). 

Категория В1 (техник механик) от своя страна се подразделя на четири 

подкатегории в зависимост от типа на въздухоплавателното средство и типа на неговия 

двигател: В1.1; В1.2; В1.3; B1.4. 

Категория A (механик), аналогично на В1 се разделя на четири подкатегории: A1, 

A2, A3 и A4. Тази категория технически персонал с ниска квалификация е въведена от 

съображения за икономия при извършване на работи по поддръжка на 

въздухоплавателни средства с не висока сложност. Целта е да се освободи персонал от 

категорията B1 за по-ефективно използване. 

Категория B2 (техник по авионика) няма подкатегории. 

Лицензът за извършване на поддръжка на категория В2 позволява на собственика 

му да извършва работи по поддръжка на авиониката и електрическите системи и да 

извършват работи по електрониката, авиониката и механичните системи, при условие 

че това изисква само прости тестове, за да се потвърди тяхната годност за експлоатация. 

Притежателят на лиценза издава разрешение за експлоатация след извършената 

поддръжка и отстраняване на дефекти. Обемът на курса за основно обучение зависи от 

категорията на специалиста по поддръжка. Например, обемът на обучение за 

специалисти от категория В1 и В2 е 2400 часа. От тях 50 до 60% е практическо 

обучение.  Обемът на курса за обучение за специалисти от категория В3 е 1000 часа, от 

които от 50 до 60% е практическо обучение. 

Обемът на учебния курс за категории А1, А3 и А4 е 800 часа, а за категория А2 - 

650 часа, от които от 30 до 35% е практическо обучение. Той предвижда възможност за 

получаване от един специалист по поддръжката на няколко лиценза. Например, 

специалист от категория В1.1 (машинен техник) може да премине преквалификация в 

категория В2 (авиационен техник), като подлежи на допълнително обучение в размер на 

600 часа (от което от 80 до 85% е теоретично обучение). 

Обучението се извършва на модулен принцип. Общо 17 учебни модула, обхващат 

всички категории специалисти по техническо обслужване. Системата за обучение 

предвижда възможност за самостоятелно обучение със задължително полагане на 

изпити по модули. Срокът за полагане изпити по всички модули от избраната категория 

специалист е 10 години от датата на полагане на изпита по първия модул. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА PART-147 (Част-147) 

 

ЧАСТ-147 установява изисквания за обучаващите организации съгласно 

стандартите на ЧАСТ-66. Тя обхваща всички аспекти на нейната дейност, включително 

изисквания за материално-техническата поддръжка на учебната база, изисквания за 

обучаващ персонал, учебни инструменти и материали и други аспекти от дейността на 

обучаващата организация. Студентите, които успешно издържат изпитите по базовите 

модули за обучение, както и изпитите за типово обучение в „Организации, одобрени по 
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ЧАСТ-147“, получават стандартизиран сертификати за обучение, признат във всички 

държави-членки на ЕС. Резултатите от изпитите трябва да се съхраняват в архива на 

Организацията за обучение за неограничен период от време. Бъдещият специалист по 

техническо обслужване по пътя към получаване на статут на „сертифициращ 

специалист“ преминава през няколко етапа на обучение: 

- базово обучение в организация за обучение, одобрена от ЧАСТ-147; 

- типово обучение, също в организацията за обучение по ЧАСТ-147. 

ЧАСТ-147 установява ясни изисквания към системата за качество на 

обучаващата организация. На мениджърът по качеството се дава правото да докладва 

директно на отговорния ръководител на обучаващата организация и на свободен достъп 

до всички на дейности на организацията 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

На база на горе изложеното е необходимо висшите авиационни училища да 

обучават по учебни програми отговарящи на европейските изисквания. Необходимо е 

да се разгледат възможностите за сътрудничество между европейски висши учебни 

заведения при обучението на авиационни кадри, включително студентска практика. 

Една от програмите на Европейския съюз е насочена към насърчаване 

развитието на образователната система. В програмата участват университетите в 

Севиля, Болоня и Френската академия за гражданска авиация. Целта е да се разработи и 

създаде международна програма за магистър по гражданска авиация. 
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Abstract: The main reasons for the increase in the technical distraction error are the presence 

of an area of disturbed flow around the aircraft, deterioration of the ballistic properties of the 

bombs, hanging the bombs under the aircraft at a distance from each other and not in the 

mass center of the aircraft.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Точността на бомбопускане зависи от грешката на решаване на задачата на 

прицелване и грешката на техническото разсейване на авиационните бомби. За 

повишаване на точността на бомбопускане трябва да се повиши точността на решаване 

на задачата на прицелване и да се намали грешката на техническото разсейване. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

Основните причини предизвикващи увеличаване на грешката на техническото 

разсейване се заключават в наличието на зона на смутен поток около самолета,  

влошаване на балистичните свойства на бомбите, окачване на бомбите под самолета на  

разстояние една от друга и при това не в масовия център на самолета и  не 

едновременното отключване на заключващите механизми.  

Определянето на  рационалните условия за отделяне на бомбите и намаляването 

на техническото разсейване може да се осъществи чрез детайлно изучаване на 

причините за грешките и тяхната тежест в техническото разсейване и чрез анализ на 

условията за безопасно отделяне на авиационните бомби. 
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Отделянето на авиационните бомби се извършва свободно, без начална скорост 

спрямо самолета и принудително. При принудително отделяне на бомбата с определена 

начална скорост, тя е подложена на действието на  сили и моменти от страна на 

механизма за принудително отделяне.  

Съвременните самолети имат голяма скорост на полета и високи маневрени 

претоварвания . Това води до значителни смущения на въздушния поток в околността 

на самолета, предизвикващ появата на аеродинамична интерференция на самолета и на 

намиращите се в околността авиационни бомби. В резултат възникват аеродинамични и 

инерционни въздействия на отделяните бомби. Тези въздействия от своя страна водят 

към линейни и ъглови смущения на движението на бомбите. Характерът на 

въздействието на аеродинамичната интерференция на отделяната бомба води до 

увеличаване на пространствения ъгъл на атака на бомбата при пикиране или кабриране, 

а също и увеличаване на ъгъла на плъзгане в зависимост от аеродинамичната схема на 

бомбата, конструкцията и режима на полета. Установките на авиационното въоръжение 

с постоянни параметри на принудително отделяне осигуряват необходимите условия за 

отделяне на бомбата в определена област на зоната за бойно използване.  

 Проблемът на отделянето на бомбите се появява при увеличаването на скоростта 

на самолета и до сега не е напълно решен и се  отнася до безопасността на отделянето и 

точността на бомбопускането. Точността на бомбопускането зависи от началните 

параметри на движение на бомбата. На практика, всяка бомба се намира в особени, 

присъщи само на нея условия, зависещи от местоположението, формата, наличието на 

съседни бомби и др. За оценяване на условията на отделяне на различни бомби от 

самолета е  необходимо разглеждане на  физичните условия, в които се намира всяка 

бомба и на качествената картина на нейното обтичане. 

До момента няма публикации отнасящи се за изследване влиянието на 

техническото разсейване върху точността на бомбопускане и за съотношението между 

прицелното и техническото разсейване.  

 Oт наличните публикации е видно, че липсва количествена информация за 

вертикалната начална и ъглови скорости на принудително отделящи се авиационни 

бомби от  гредови държатели. За изчисляване на техническото разсейване на 

принудително отделящи се авиационни бомби е необходимо определянето на тези 

скорости. Освен това няма информация  за дела на грешката на техническото 

разсейване, като част от пълната грешка на бомбопускане при свободно и принудително 

отделяне на авиационни бомби. 

  Изчисляване на вероятностните характеристики на точността на 

бомбопускане с принудително отделяне на бомбата. 

 Определени са вероятностните характеристики на грешката на прицелване 

∆Хпрv и на пълната грешка ∆Хпv на бомбопускане с принудително отделяне (Vуп=3 m/s) 

на бомба П-50-75 [2].  

При бомбопускане от хоризонтален полет с принудително отделяне на П-50-75 

са изчислени σXпрv0 и mXпрv0 на грешката на прицелване ∆Хпрv (табл. 1, 2 и фиг. 1, 2). За 

разглежданите условия на бомбопускане се използват методите ИТП и ИМП. Средно 

квадратичното отклонение σXпрv0 приема стойности от 28,79 m до 53,20 m, а mXпрv0 се 

изменя в границите от 0,15 m до 3,02 m. С нарастване на височината H на бомбопускане 

σXпрv0 и mXпрv0 се увеличават.  

Средно квадратичното отклонение σXпрv0 и математическото очакване mXпрv0 на 

грешката ∆Хпрv, приемат минимални стойности за скорости V, при които се сменят 

методите на решаване на задачата на прицелване (табл. 1, 2). 
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Таблица 1. Средно квадратичното отклонение σXпрv0 на грешката на прицелване ∆Хпрv 
 

Хоризонтален полет (λ= 0
0
) 

σXпрv0, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 30,92 25,24 28,79 31,46 34,91 

750 33,07 32,14 30,99 32,97 34,32 

1000 37,45 36,03 35,97 35,24 34,95 

1250 43,92 41,62 40,63 38,87 36,96 

1500 53,20 48,79 46,18 44,08 42,52 

 

 
Фиг. 1 Зависимост на σXпpv0 от V и Н  

 

Таблица 2. Математическото очакване mXпрv0 на грешката на прицелване ∆Хпрv 
 

Хоризонтален полет (λ= 0
0
) 

mXпрv0, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 0,40 0,16 0,15 0,17 0,19 

750 0,97 0,93 0,68 0,69 0,67 

1000 1,60 1,56 1,21 1,19 1,15 

1250 2,28 2,05 1,74 1,67 1,64 

1500 3,02 2,40 2,26 2,14 2,12 
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Фиг. 2 Зависимост на mXпpv0 от V и Н  

 

В табл. 3, 4 и фиг. 3, 4 са дадени стойностите на σXпрv30 и mXпрv30 при 

бомбопускане от пикиране с λ=-30
0
. За разглежданите условия на бомбопускане се 

използва метода ИТП. 

Средно квадратичното отклонение σXпр30 е от 3,08 m до 8,91 m, а mXпр30 от 0.06 m 

до 3,59 m. 

С нарастване на скоростта V, σXпрv30 намалява, а с нарастване на височината Н, 

σXпрv30 нараства. Законът на изменението на mXпр30 е същия, както на σXпр30. 

 

Таблица 3. Средно квадратичното отклонение σXпрv30  на грешката на прицелване ∆Хпрv  
 

Пикиране λ= -30
0
 

σXпрv30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 3,64 3,57 3,51 3,24 3,08 

750 4,93 4,80 4,72 4,28 4,20 

1000 6,24 6,09 5,97 5,50 5,46 

1250 7,56 7,45 7,28 6,93 6,84 

1500 8,91 8,86 8,63 8,56 8,34 
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Фиг. 3. Зависимост на σXпpv30 от V и Н  

 

Таблица 4. Математическото очакване mXпрv30  на грешката на прицелване ∆Хпрv 
 

Пикиране λ= -30
0 

mXпрv30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 0,06 0,11 0,18 0,26 0,35 

750 0,52 0,62 0,74 0,89 1,06 

1000 0,94 1,13 1,34 1,58 1,84 

1250 1,32 1,65 1,99 2,33 2,68 

1500 1,66 2,18 2,68 3,15 3,59 

 

 
Фиг. 4 Зависимост на mXпpv30 от V и Н  

 

Изчислени са вероятностните характеристики σXпv0 и mXпv0 на пълната грешка на 

бомбопускане ∆Xпv0 от хоризонтален полет (табл. 5, 6 и фиг. 5, 6). Използват се двата 
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метода - ИТП и ИМП.  

Средно квадратичното отклонение σXпv0 е в границите от 31,05 m до 43,96 m, а 

mXпv0 е от 2,48 m до 9,22 m.  

 

Таблица 5. Средно квадратичното отклонение σXпv0 на пълната грешка на 

бомбопускане ∆Xпv0 
 

Хоризонтален полет (λ= 0
0
) 

σXпv0, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 31,05 25,48 29,09 31,82 35,32 

750 33,29 32,40 31,31 33,33 34,74 

1000 37,78 36,37 36,34 35,69 35,53 

1250 44,35 42,07 41,14 39,53 37,88 

1500 53,73 49,37 46,90 45,06 43,96 

 

 
Фиг. 5 Зависимост на σXпv0 от V и Н  

 

Таблица 6. Математическото очакване mXпv0 на пълната грешка на бомбопускане ∆Xпv0 
 

Хоризонтален полет (λ= 0
0
) 

mXпv0, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 2,48 2,69 2,77 3,57 5,42 

750 3,15 3,76 4,39 5,52 6,84 

1000 3,83 4,58 5,62 6,73 7,70 

1250 4,63 5,54 7,12 7,94 8,43 

1500 5,38 7,90 8,66 8,99 9,22 

180

200

220

240

260

500

1000

1500
25

30

35

40

45

50

55

V [m/s]


Xпv0

 [m] за =0; H=500-1500, m; V=180-260, m/s

H [m]


X

п
v
0
 [
m

] 



  

 

128 

    Фиг. 

6. Зависимост на mXпv0 от V и Н  

 

В табл. 7, 8 и фиг. (7, 8) са показани изчислените стойности на σXпv30 и mXпv30 на 

пълната грешка на бомбопускане от пикиране с λ=-30
0
, като се използва метода ИТП. 

Средно квадратичното отклонение σXпv30 е от 3,08 m до 8,92 m, а mXпv30 от 0,13 m 

до 4,80 m. 

 

Таблица 7. Средно квадратичното отклонение σXпv30 
 

Пикиране λ= -30
0
 

σXпv30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 3,64 3,57 3,51 3,24 3,08 

750 4,93 4,80 4,72 4,28 4,21 

1000 6,25 6,10 5,98 5,51 5,47 

1250 7,57 7,46 7,29 6,95 6,86 

1500 8,92 8,88 8,65 8,59 8,38 

 

 
Фиг. 7 Зависимост на σXпv30 от V и Н  
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Таблица 8. Математическото очакване mXпv30 
 

Пикиране λ= -30
0 

mXпv30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 0,13 0,41 0,65 0,86 1,03 

750 0,66 0,92 1,17 1,45 1,75 

1000 1,28 1,64 2,00 2,40 2,80 

1250 1,80 2,28 2,78 3,28 3,82 

1500 2,22 2,81 3,45 4,12 4,80 

 

 
Фиг. 8 Зависимост на mXпv30 от V и Н  

 

От табл. (1 – 8) и фиг. (1 – 8) следва: 

При бомбопускане от хоризонтален полет се използват методите ИТП и ИМП, 

при бомбопускане от пикиране с λ=-30
0
 се използва метода ИТП. 

За условията, при които се сменя метода за бомбопускане, вероятностните 

характеристики на грешките ∆Хпр и ∆Хп имат минимални стойности. 

Принудителното отделяне на АБ (П-50-75, ФАБ-100) намалява тяхното 

разсейване и систематичната грешка при бомбопускане от хоризонтален полет и 

пикиране (λ=-30
0
). 

В [1] и [2] са изчислени вероятностните характеристики на техническото 

разсейване на авиационната бомба без и с принудително отделяне. Извършен е 

сравнителен анализ на грешката на техническото разсейване с пълната грешка на 

бомбапускане. Определен е вторият начален момент на техническото разсейване без и с 

вертикална скорост на принудително отделяне на практическа авиационна бомба при 

бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране с λ= -30
0
. 

. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

От получените резултатите в [1] и [2] следва: 

- вероятностните характеристики на техническото разсейване не се влияят от 

методите на решаване на задачата на прицелване;  
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- стойностите на вероятностните характеристики на техническото разсейване се 

увеличават с нарастването на височината, скоростта и ъгъла на пикиране на самолета; 

- делът на техническото разсейване спрямо пълната грешка на бомбопускане от 

хоризонтален полет е по-голям от този при бомбопускане от пикиране; 

- принудителното отделяне на бомбата намалява техническото разсейване; 

- делът на техническото разсейване спрямо пълната грешка на бомбопускане за 

разглежданите условия е средно 23%. 
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BOMBS 

 

 

Stoyko Ognyanov Stoykov   
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Abstract: The existing methods for forced separation of air bombs are considered: 

Pyrotechnic, Mechanical, Pneumatic and Pyrohydraulic. Pyrotechnic method of forced 

separation is the most common method of pushing air bombs from beam holders. Safe 

separation can be ensured by a pyrotechnic mechanism with two pushers, but the design of 

the pyromechanism must not lead to a significant increase in the mass of the holder. 

 

Keywords: aviation, air bomb, forced separation, beam holders. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Съществуват следните методи за принудително отделяне на авиационни бомби: 

механичен, пневматичен, пирохидравличен и пиротехничен [3]. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

Пиротехнически метод за принудително отделяне е най-разпространения  метод 

на за изтласкване на авиационни бомби от гредовите държатели. Предимства на този 

метод спрямо другите са минималните габарити и маса, малкото време за подготовка и 

надеждността на конструкцията. 

Недостатъци на метода са: необходимостта от почистване на пиротехническата 

система от продуктите на горене;  вредно действие на барутните газове върху частите 

на заключващия механизъм. Съществуващите в експлоатация пиротехнически 

механизми осигуряват не по малко от пет сработвания без почистване. 

Механичният метод за принудително отделяне използва енергията на свитите 
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дискови пружини. При тези пружини се получават минимални габарити и маса, в 

сравнение с другите видове пружини, при еднакво усилие и ход на пружините. 

Конструктивно заключващия механизъм  на бомбата е корпус, в който са разположени 

два носещи лоста свързани с тяга, система от заключващи и спускателни лостове, блок 

на пружините, тласкач и двураменен лост, свързващ блока на пружините с тласкача.  

Отключването на кинематиката на заключващия механизъм се извършва от 

електромеханичен привод, монтиран на гредовия държател. Преимуществата на този 

метод за изтласкване спрямо пиротехническия са: 

- отсъствие на вредно въздействие на продуктите от изгаряне върху детайлите на 

заключващия механизъм; 

- стабилното усилие на тласкача за сметка на малкото свиване на пружината; 

- голяма надеждност поради липсата на пиропатрон и свързаната него 

електрическа верига за сработване. 

 Недостатъци са: по-големите габарити и маса в сравнение с пиротехническия 

метод;  наличие на допълнително оборудване за свиване на блока на пружините;  

продължително време за подготовка на заключващия неханизъм. 

 Пневматичният метод за принудително отделяне притежава следните 

предимства спрямо пиротехническия: отсъствието на необходимост от почистване от 

продуктите на изгаряне на барутния заряд;  липсва вредно действие върху елементите 

на държателя. 

Принципната схема на пневматичния метод за принудително отделяне се състои 

от бутилка със щуцер за газ с високо налягане, електричен клапан, пневматичен 

цилиндър и съединителни тръбопроводи.  

За определянето на обема на бутилката за газ с високо налягане и неговата маса 

се извършват приблизителни разчети на пневматичната система. От тези изчисления [1] 

следва, че използването на пневматична система за принудително отделяне е 

нецелесъобразно поради ограничението за допустимата маса на държателя.  

Пирохидравличният метод за принудително отделяне  увеличава броя на 

сработванията на пиротехническата система без да се почиства и подобрява  

експлоатацията чрез използване на хидросистема,  явяваща се междинно звено между 

камерата на горене и пръта на тласкача.  

Недостатък е увеличената маса и малкия коефициент на полезно действие. 

Поради ограничение на масата на гредовия държател използването на 

пирохидравличния привод е нецелесъобразно. 

Изчисляване на принудителната вертикална начална скорост на 

авиационна бомба чрез газодинамичен разчет на пиросистемата. 

За изчисляване на принудителната вертикална скорост Vуп на бомбата, отделяща 

се от МБД2-67У, се извършва газодинамичен разчет на пиротехническата система.  

Необходимо е да се определят началния и крайния обем на пиросистемата, а също и 

наляганията създавани в нея при изгарянето на барута на пиропатрона, На фиг. 1 са 

показани обемите на пиросистемата, 

Началния обем на пиросистемата се определя по формулата: 

 

(1)  бг987654321н VVVVVVVVVVV  ,  

където 939291939291г9 VVVVVVV   е обема на патроника; 

 

 

Крайния обем на пиросистемата се определя по формулата: 
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(2)   б121110нк VVVVVV   

Размерите на пиросистемата имат следните стойности (фиг. 1): 

l1=10,3 mm; l2=8,5 mm; l3=27 mm; l4=6 mm; l5=22 mm; l6=13 mm; l7=7 mm; l8=0,1 mm; 

l9=1,9 mm; l10=54,5 mm; l11=117 mm; l12=18 mm; l13=117,4 mm; l14= 99,3 mm; 

d1=18 mm; d2=13,8 mm; d3=38,2 mm; d4=6,8 mm; d5=32 mm; d6=8 mm; d7=21 mm; d8=15 

mm; d9=8 mm; d10=15 mm. 

Отделните обеми се определят от изразите: 
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Фиг. 1. Пиротехническа система на МБД2-67У 

От форм. 1 и 2 за началния и крайния обем на пиросистемата се получават: 

 

Vн= 6,6218,10
-5

 m
3
;  

 

Vк= 8,8591,10
-5

 m
3
. 

 

Началното и крайно налягане се определят по формулите [1]: 
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  е площта на буталото, 

k=1,22 – показател на адиабатата. 

 

Резултатите за наляганията рн и рк при различни стойности на силата на барута 

са показани в табл. 1. 
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 Таблица 1. Наляганията рн и рк при различни стойности на силата на барута 
 

  fб1 fб2 fб3 

рн [N/m
2
] 4,5798,10

7 
5,0620,10

7
 5,5442,10

7
 

рк [N/m
2
] 3,4344,10

7
 3,7960,10

7
 4,1576,10

7
 

 

Работата Ап извършена от пиросистемата се определя по формулата [2]: 

 

(5)     
k1

1
VVVрА k1

н
k1

к
k
гнп


 

. 

Работата Ап извършена от пиросистемата за различни стойности на силата на 

барута са показани в табл. 2. 

Таблица 2. Работата Ап извършена от пиросистемата 
 

  fб1 fб2 fб3 

Ап [Nm] 23,3752   
 

25,8365    28,2977 

 

Необходимата вертикална скорост на принудителното отделяне се определя от 

формулата [1]: 

 

(6)    14yбп
б

yп glnmА
m

2
V  . 

 

Стойностите на принудителната вертикална скорост Vуп за практическа 

авиационна бомба П-50-75 при различни претоварвания на самолета и сила на барута са 

показани в табл. 3 и фиг. 2. 

 

              Таблица 3. Стойностите на Vуп 
 

П-50-75 (mб=64 kg) 

Vуп [m/s] fб1 fб2 fб3 

ny=0 -0,8547 -0,8985 -0,9404 

ny=1 -1,6409 -1,6641 -1,6871 

ny=2 -2,1574 -2,1752 -2,1928 

ny=3 -2,5723 -2,5872 -2,6020 

ny=4 -2,9289 -2,9420 -2,9550 

 

От табл.3 и фиг.2 е видно, че с нарастването на силата fб на барута и нормалното 

претоварване ny, принудителната вертикална скорост Vуп се увеличава. Скоростта Vуп се 

изменя в границите от -0,85 до -2,96 m/s. 
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Фиг. 2. Зависимост на Vуп от fб и ny за П-50-75 

 

От фиг. 2 следва, че нормалното претоварване ny на самолета оказва по-голямо 

влияние върху вертикалната скорост Vуп на бомбата отколкото силата на барута fб.  

Стойностите на принудителната вертикална скорост Vуп за авиационна бомба ФАБ-100 

при различни претоварвания на самолета и сила на барута са показани в табл. 4 и фиг. 3. 

 

 Таблица 4. Стойностите на Vуп за ФАБ-100 
 

ФАБ-100 (mб=100 kg) 

Vуп [m/s] fб1 fб2 fб3 

ny=0 -0,6837 -0,7188 -0,7523 

ny=1 -1,5587 -1,5744 -1,5900 

ny=2 -2,0956 -2,1073 -2,1190 

ny=3 -2,5206 -2,5304 -2,5401 

ny=4 -2,8837 -2,8922 -2,9007 

 

От табл.4 и фиг.3 е видно, че с нарастването на силата fб на барута и нормалното 

претоварване ny, принудителната вертикална скорост Vуп се увеличава. Скоростта Vуп се 

изменя в границите от -0,68 до -2,9 m/s. 
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Фиг. 3. Зависимост на Vуп от fб и ny за ФАБ-100 

 

От фиг. 3 следва, че нормалното претоварване ny на самолета оказва по-голямо 

влияние върху вертикалната скорост Vуп на бомбата отколкото силата на барута fб.  

От табл. 3 и 4 следва, че с нарастване на масата mб на бомбата вертикалната 

скорост Vуп намалява.  

Разликите в стойности за Vуп за П-50-75 и ФАБ-100 се изменят в следните 

граници (табл. 5). 

 

Таблица 5. Разликите в стойностите за Vуп за П-50-75 и ФАБ-100 
 

 ∆Vуп [m/s] 

П-50-75 6,69÷5,8 

ФАБ-100 5,35÷4,3 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

С цел получаване на минимална маса на гредовия държател и минимално време 

за неговата подготовка най-оптимален е пиротехническия метод за отделяне на 

авиационни бомби. 

На съществуващите самолети се използват гредови държатели с един  тласкач на 

пиротехническия механизъм. Увеличаването на маневрените характеристики на 

самолетите изисква разработването на нов тип пиротехнически механизъм осигуряващ 

безопасното отделяне на авиационните бомби във всякакви режими на бойно 

използване. 

Съществуващите системи за отделяне на товари с един пиротласкач притежават 

ограничена скорост на изтласкване и за някои режими на полета не осигуряват 
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безопасно отделяне. Безопасното отделяне може да се осигури от пиротехнически 

механизъм с два тласкача, но конструкцията на пиромеханизма не трябва да води до 

значително увеличаване на масата на държателя. 
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1. INTRODUCTION 

 

Aircrafts have been a fundamental part of military power since the mid-20th century 

[1,5,6]. In general, the military aircrafts fall into one of the following categories: fighters, 

which secure control of essential airspaces by driving off or destroying enemy aircraft; 

bombers, which are larger, heavier, and less-maneuverable craft designed to attack surface 

targets with bombs or missiles; ground-support, or attack, aircraft, which operate at lower 

altitudes than bombers and air-superiority fighters and attack tanks, troop formations, and 

other ground targets; transport and cargo planes, big-bodied craft with large amounts of 

interior space for carrying weapons, equipment, supplies, and troops over moderate or long 

distances; helicopters, which are rotary-winged aircraft used for ground support, for 

transporting assault troops, and for short-distance transport and surveillance; and unmanned 

aerial vehicles, which are remotely controlled or autonomously guided aircraft that carry 

sensors, target designators, electronic transmitters, and even offensive weapons. Nowadays, 

the missiles of fighter aircrafts are becoming more and more complex. The visibility 

conditions play an important role over the probability of hitting the target. This paper presents 

an approach for probability computation of complex events, i.e. which fuze type to be used on 

the purpose of maximizing the probability of hitting/destroying the target. 

2. THEORETICAL BACKGROUND 

 

The multiplication rule of probability of events 𝐴1, … . , 𝐴𝑛  can be expressed by the 

following equations [1]: 
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(1)            𝑃{∏ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 } = 𝑃{𝐴1}. 𝑃{𝐴2/𝐴1}. 𝑃{𝐴3/𝐴1𝐴2} … 𝑃{𝐴𝑛 𝐴1⁄ 𝐴2𝐴3 … 𝐴𝑛−1} 

 

(2)          

𝑃{∏ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 } = ∑ 𝑃{𝐴𝑖}𝑛

𝑖=1 − ∑ ∑ 𝑃{𝐴𝑖 + 𝐴𝑗}𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 + ∑ ∑ ∑ 𝑃{𝐴𝑖 +𝑛

𝑘=𝑗+1
𝑛−1
𝑗=𝑖+1

𝑛−2
𝑖=1

𝐴𝑗 +          𝐴𝑘} − ⋯ + (−1)𝑛−1𝑃{∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 }; 

 

(3)                                        𝑃{∏ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 } = 1 − 𝑃{∑ 𝐴�̅�

𝑛
𝑖=1 } 

 

The events are called independent in the aggregation, if every sums composed by these events 

are independent. Therefore, for independent events in the aggregation of events: 

(4)                                          𝑃{∏ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 } = ∏ 𝑃{𝐴𝑖}

𝑛
𝑖=1  

 

The probability of summing a finite number of events is defined by one of the next formulas: 

(5)   

𝑃{∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 } =

∑ 𝑃{𝐴𝑖}
𝑛
𝑖=1 − ∑ ∑ 𝑃{𝐴𝑖 . 𝐴𝑗}𝑛

𝑗=𝑖+1
𝑛−1
𝑖=1 + ∑ ∑ ∑ 𝑃{𝐴𝑖. 𝐴𝑗 . 𝐴𝑘}𝑛

𝑘=𝑗+1
𝑛−1
𝑗=𝑖+1

𝑛−2
𝑖=1 − ⋯ +

(−1)𝑛−1. 𝑃{∏ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 }; 

 

(6)                                        𝑃{∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 } = 1 − 𝑃{∏ 𝐴�̅�

𝑛
𝑖=1 }  

 

The events are called mutually-exclusive in the aggregation, if the occurrence of one of them 

excludes the occurrence of other events. For mutually-exclusive events [1]:  

(7)                                           𝑃{∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 } = ∑ 𝑃{𝐴𝑖}

𝑛
𝑖=1  

 

The above given expressions are also valid for the conditional probabilities, if the probability 

of the primary events are computed at the same conditions. In this case, Eq.(7) for conditional 

probability will be:  

(8)                                       𝑃{∑ 𝐴𝑖 𝐵⁄𝑛
𝑖=1 } = ∑ 𝑃{𝐴𝑖 𝐵⁄ }                    𝑛

𝑖=1  

 

 

3. PRACTICAL APPLICATIONS 

 

A practical application will be given to illustrate the equations Eq.(1)-(7). Suppose an 

aircraft equipped with missiles armed with an optical fuze and as well as with a radio 

proximity fuze type [2-4,7].  
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Fig.1. Missiles with optical and radio proximity fuze type 

 

The target is destroyed with one missile’s launch. Let’s denote the event 𝐵1 (optical fuze 

type) and  𝐵2  (radio proximity fuze type). The probability of hitting the target (event 𝐶) 

depends on the visibility conditions and has values 𝑃{𝐶 𝐴𝑖𝐵𝑗⁄ } in the table below [1]: 

Table 1. Probabilities 𝑃{𝐶 𝐴𝑖𝐵𝑗⁄ } 
 

Visibility Fuze type 

Optical (𝐵1) Radio (𝐵2) 

Good (𝐴1) 0.6 0.4 

Bad (𝐴2) 0.1 0.4 

 

The main task in this paper is to determine which fuze type needs to be armed the missile if in 

the region of target location is expected to have a good visibility (event 𝐴1) with probability 

𝑃(𝐴1) = 0.45 and bad visibility (event 𝐴2) with probability 𝑃(𝐴2) = 0.55. One should note 

that aircraft must be equipped with the missile which allows the highest probability of hitting 

the target.  

Let’s denote the top event D- destroying the target which can be represented by the following 

combinations of primary/basic events: 

 

(9)                   𝑃{𝐷} = 𝑃{𝐴1𝐵1𝐶} + 𝑃{𝐴1𝐵2𝐶} + 𝑃{𝐴2𝐵1𝐶} + 𝑃{𝐴2𝐵2𝐶} 

 

For computation of the components in the Eq.(9), we will apply the Eq.(1): 

 

(10) 𝑃{𝐷} = 𝑃{𝐴1}𝑃{𝐵1 𝐴1⁄ }𝑃{𝐶 𝐴1𝐵1⁄ } + 𝑃{𝐴1}𝑃{𝐵2 𝐴1⁄ }𝑃{𝐶 𝐴1𝐵2⁄ } +

𝑃{𝐴2}𝑃{𝐵1 𝐴2⁄ }𝑃{𝐶 𝐴2𝐵1⁄ } + 𝑃{𝐴2}𝑃{𝐵2 𝐴2⁄ }𝑃{𝐶 𝐴2𝐵2⁄ } 

 

After reviewing the Eq.(10), one should note all probabilities are determined except the 

conditional probability for the choice of the fuze type. Next, considering that the choice of 

fuze type is done in advance where the exact visibility conditions are unknown, it is worth 

assuming that: 

 

𝑃{𝐵1 𝐴1⁄ } = 𝑃{𝐵1 𝐴2⁄ } = 𝑢 

 

𝑃{𝐵2 𝐴1⁄ } = 𝑃{𝐵2 𝐴2⁄ } = 1 − 𝑢 
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After performing a substitution of all probability values above in Eq.(10), we obtain 

the following linear model that depends on the probability u: 

 

        𝑃{𝐷} = 0.4 − 0.075𝑢 

 

It is easy to conclude that the last expression is a linear optimization task where the largest 

value for probability of hitting/destroying the target is obtained at 𝑢 = 0, where: P(D)=0.4. 

Therefore, the aircraft must be equipped with missiles armed with radio proximity fuze type.  

One should note that this linear optimization task can also be solved with the help of 

“Solver” in Microsoft Excel®. Go to “Data>Solver>Solver Parameters”. Let’s introduce the 

probabilities: inputs for Eq.(10) in cells C2:C11 (where the probabilities for fuze type choice 

in cells C4:C7 are “guess” or “initial” values, i.e. with equal probabilities (0.5) before 

applying “Solver”). In cell C12: probability of destroying the target (P(D)). As well as, we 

need to apply some constraints on the probability in cell C4 (0≤P(B1/A1)≤1): see Fig.2. 

 

 
 

Fig.2. Maximization problem of probability of destroying the target 

 

Clicking on “Solve” button: then we will obtain the following maximized value (P(D)=0.4) 

where the “Solver” has reported: “Solver found a solution. All constraints and optimality 

conditions are satisfied.” (see Fig.3). 
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Fig.3. Maximized value of probability of destroying the target 

4. CONCLUSIONS 

 

The following major outcomes based on the performed study can be summarized: 

 A model for probability computation of complex events has been proposed. 

 This study has shown how to perform optimization tasks, i.e. to solve maximization 

problems related to probability of destroying the target. 

 A spreadsheet example of the proposed modeling and optimization is shown which 

could be useful for air armament engineering staff for their future planning activities.  
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Всичко започна по време на командировката ми в Москва през ноември 2006г. Мрачно и 

студено време. Небето паднало ниско и можеш с пръст да го докоснеш.  И дума не може 

да става за желание за разходка. В такова време вариантите за развлечение не са много. 

Сидиш в хотела и гледаш телевизия.  Може да посетиш театър или концерт стига да 

имаш късмет да си купиш билет. Последната възможност е разговор на чаша чай с 

приятели или колеги.  

За групата с която работех последното беше неписана традиция. Почти всеки ден, в 

края на работното време се включваше електрическата кана.  И докато водата в нея 

заври, около масата за дискусии празни места не оставаха. Всеки който идваше, носеше 

своя чаша, любимия си чай и нещо за към чая бомбони или бисквити.  И още чая в 

чашите не се беше запарил, а разговорите вече вървяха. Обсъждаха се служебни теории, 

подходи за осъществяване на експерименти, битови въпроси и др.  Субординацията от 

служебни положения преставаше да съществува. Всички се чустваха равни и свои. 

Даваха се съвети и се усещаше се желание за помощ, а не парадиране със знания.  

Обикновенно моето участие в разговорите не беше активно.  Повече слушах от колкото 

да говоря.  Но в един от последните дни на командировката бях попитан приключил ли 

съм с покупката на подаръци.  Това не беше акт на любопитство. Беше просто желание 

да ми помогнат къде, кога и какво да потърся.  Откровенно казано с подаръците аз бях 

приключил.  Признах си, че лично за мен до този момент нищо не съм си купил. Това 

им се стори странно, защото те знаеха че аз имам представа къде в Москва може да се 

mailto:Nikolayivanov1948@gmail.com
mailto:Nikolayivanov1948@gmail.com
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намери нещо стойностно и не много скъпо. Усетих че започва да им става интересно и 

как приятелското любопотство започва да набира обороти. Тогава споделих, че имам 

желание да си купя един брой на списание „Компоненти и технологии”. Не бяха чували 

за него. Обясних им че съм питал за него във най-големите технически книжарници в 

града но не съм го открил. Разпространявало се само по абонамент. Настана тишина. 

Ясно беше че търсят варианти. Най-сполучливо се оказа предложението на Юра 

Ольшевски. Предложи ми да отида в редакцията на списанието и да си купя от там. 

Лесно откриха адреса на редакцията. Оказа се в отдалечен район. Тогава Эдуард 

Германович каза утре след обяд отиваме. Речено сторено. Беше започнало да се 

стъмнява когато пристигнахме на адреса. Служителите се стягаха да си тръгват. 

Тръснаха ми една купчина от около 20 списания и казаха избирай. Разгледах едно две 

списания и работното време на редакцията приключи. Затворих очи и купих първият от 

не разгледаните броеве. Потеглихме обратно по дългия път към дома.  В хотела го 

прочетох от кора до кора.  На сутринта отидох на работа за последен път. На следващия 

ден летях обратно. По тази причина редовното чаепитие започна по-рано. Всички се 

интересуваха от нашия рейд до редакцията на списанието. Показах им го. Останаха 

силно впечатлени. (в последствие разбрах че са направили служебен абонамент за него). 

На всички им беше интересно какво най-много ми е харесало в него. Отговорих че ако 

оставим настрана техническите аспекти на списанието много силно впечатление ми е 

направил материала за творческата дейност на В.В. Лосев.  

Това обърна каруцата и постави началото на дискусия относно поведението на 

ръководството на лабораторията в която е работил той и направеното от него откритие. 

Оформиха се два лагера. Аз настоявах че причината се крие в създаването на нови 

типове радиолампи. Эдуард Германович смяташе че прината се крие в отсъствието на 

теория за откритото явление. Не стигнахме до консенсус по въпроса.  Взех си 

довиждане и си тръгнах. Полета ми беше рано сутринта. 

На летището ме изпращаше Эдуард Германович.  Разговаряхме за различни неща , но 

чуствах че по темата на дискусията е мислил и през ноща. Не се излъгах. На раздяла 

пред гишето за проверка ми каза че би било чудесно ако началниците на  Лосев бяха 

погледнали по сериозно върху неговото откритие. Защо трябваше да се чака близо 20 

години? Разбрах и почувствах неговата дълбока отдаденост на науката.  Тези негови 

думи бяха в съзнанието ми през целия полет до София. Не ми даваше покой числото 20.  

Няколко дни по късно разбрах смисъла на това число. Появата на първия транзистор. 

Така поставих началото на наблюденията. След около още 20 годи бе създадена първата 

интегрална схема. След още толкова години бе създаден първият FPGA прибор, а след 

същия период и първият вграден процесор. По тази логика следващата революция 

трябва да се очаква около 2024 година. 

Интересно е да се потърсят и събития от минали години. Има такива.В началото на века 

е изобратено радиото. А преди него теорията на електромагнитното поле. 

Това позволява тези наблюдения да се представят в таблица 1. 

 

Таблица 1. Наблюдения и събития. 
 

Уравнения на 

Максуел 

А.С. Попов 

 Радио 

Лосев Транзисто

р 

Интегралн

а 

 схема 

FPGA  

прибор 

Вграден  

процесо

р 

 1904 1924 1945 1963 1985 2004 

 

Така построената таблица допуска следното обобщение : 

Всички революционни открития в историята на електрониката се случват с 
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период от 20 години. 

 

Почивайте в мир Эдуард Германович. 
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Abstract: An algorithm for image formation using time-frequency transform is studied. A 

mathematical description of target is presented. Studies have been performed using two cores, 

different target orientation and different signal-to-noise ratio. Results showed that one of the 

cores is better in case of  low signal to noise ratio. 

 

Keywords: UWB radar, Time frequency transform, Radar image 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Свръхшироколентовите радари (СШР) намират най-разнообразни приложения. 

При някои от тези приложения се формира радарно изображение на наблюдавания 

сектор [2, 3, 4, 5, 6]. Формирането на такова изображение е възможно при използване 

например на многопозиционно приемане на сигнала в радара [1]. В [2] са получени 

резултати от изследване на формираните радарни изображения на точкова цел при 

използване на алгоритъма за обработка, предложен в [1]. Този алгоритъм използва 

време-честотно преобразуване, като изследванията в [2] показват, че най-добри 

изображения на точкова цел се постига при използване на разделно ядро и ядро на Чой. 

При малки отношения сигнал шум върху получените изображения се наблюдават 
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паразитни следи, тръгващи от изображението на целта. Тъй като повечето цели могат да 

се представят като състоящи се от краен брой блестящи точки, то е необходимо да се 

изследва, дали предложения алгоритъм може да се използва за получаване на радарни 

изображения на такива цели.  

В доклада е изследвано използването на алгоритъма, предложен в [1], за 

формиране на радарни изображения на цел състояща се от 7 блестящи точки. 

Предложено е математическо описание на геометричното разположение на такава цел 

при различна ориентация. Направени са изследвания при използване на две ядра на 

преобразуването, две различни отношения сигнал/шум и две ориентации на целта. 

 

2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛГОРИТЪМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА РАДАРНО 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЦЕЛТА. 

При изследванията е прието, че радара наблюдава квадратен сектор с координати 

на долния ляв ъгъл (-10 m, 20 m) и координати на горния десен ъгъл (10 m, 40 m). 

Антените на СШР са разположени по оста x през разстояние от 2 метра. Всеки пиксел в 

изображението отговаря на квадрат от сектора със страна mdydx 05,0 .  

Геометричното разположение на целта се моделира с използването на опорна 

цел, зададена чрез координатите на блестящите ѝ точки. Първата блестяща точка е в 

началото на координатната система. За определяне на желаното местоположение и 

ориентация на целта в координатната система на радара се извършва ротация и 

преместване на целта. Блестящите точки на опорната цел са с координати (0;0), (1;0), 

(1,5;-1), (1,5;1), (3;0), (5;0) и (6,5;0). Завъртането на опорната цел около първата 

блестяща точка се извършва чрез матрицата на направляващите косинуси, а 

преместването ѝ чрез добавяне на зададените отмествания 𝑥0 и 𝑦0 по съответните 

координатни оси.  

Текущите координати на блестящите точки на целта се получават от 

съотношението: 

(1) ‖
𝐗𝑡

𝐘𝑡
‖ = 𝐂 ‖

𝐗𝑟

𝐘𝑟
‖ + ‖

𝐗0

𝐘0
‖, 

където: 𝐂 = ‖
𝑐𝑜𝑠(𝛼) −𝑠𝑖𝑛(𝛼)

𝑠𝑖𝑛(𝛼) 𝑐𝑜𝑠(𝛼)
‖ е матрицата на направляващите косинуси;  е ъгълът 

на завъртане на целта; 𝐗𝑟 и 𝐘𝑟 са вектори редове с координатите на блестящите точки на 

опорната цел по осите x и y; 𝐗𝑡 и 𝐘𝑡 са вектори редове с текущите координати на 

блестящите точки на целта по осите x и y; 𝐗0 =  ‖𝑥0 𝑥0 𝑥0 𝑥0 𝑥0 𝑥0 𝑥0‖ е 

вектор ред с отместването по оста x; 𝐘0 =  ‖𝑦0 𝑦0 𝑦0 𝑦0 𝑦0 𝑦0 𝑦0‖ е вектор ред 

с отместването по оста y. 

На фигура 1 са показани две положения на целта с различна ориентация. 
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Фигура 1. Разположение на целта в сектора за наблюдение при две различни 

ориентации. 

Даден елемент от антенната система на радара излъчва импулс, след което се 

обработва приемания сигнал и се формира радарно изображение от този елемент. 

Елементите излъчват последователно, така че в даден момент от време работи само 

един от тях. След формиране на радарните изображения от всички елементи, те се 

обединяват в окончателното радарно изображение. Началото на обработката на 

приеманите от всеки елемент сигнали е след време 𝑡0 от момента на излъчване на 

импулса от съответния елемент: 

(2) 𝑡0 =
2𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑐
,  𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑦𝑚𝑖𝑛, 

където: 𝑅𝑚𝑖𝑛 е минималното разстояние от елемента на решетката до сектора на 

наблюдение; 𝑦𝑚𝑖𝑛 е координатата на долния ляв ъгъл на сектора на наблюдение по оста 

y; 𝑐 = 3 × 108 𝑚/𝑠 е скоростта на разпространение на радиовълните. 

При симулациите се използва сигнал във вид на нормиран гаусов импулс, като 

дискретизирания приет сигнал от даден елемент на антената е: 

(3) 𝑠𝑘(𝑛) = ∑ 𝐴(𝑛𝑇 − 𝑡𝑘𝑖)𝑒
−𝜋

(𝑛𝑇−𝑡𝑘𝑖)
2

𝜏и
27

𝑖=1  , 

където: 𝑡𝑘𝑖 = 2
√𝑦𝑡𝑖

2 +(𝑥𝑡𝑖
2 +𝑥𝑘

2)
2

−𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑐
 е времезакъснението на сигнала, отразен от i

-тата
 

блестяща точка на целта, при работа на k
-тия

 елемент на антенната система; 𝑥𝑡𝑖 и 𝑦𝑡𝑖 са 

координатите на i
-тата

 блестяща точка на целта; kx  е координатата по оста x на k
-тия

 

елемент на антенната система; 𝐴 = √
𝑇232𝜋2

𝜏и
6

4
 е амплитудата на приеманите импулси от 

всяка блестяща точка; 𝜏и = 0,2 𝑛𝑠 е продължителността на импулса; T е периодът на 

дискретизация. 

Амплитудата на импулсите в (3) е подбрана така, че енергията на 

дискретизирания сигнал от всяка блестяща точка да бъде равна на единица. 

Радарното изображение, формирано при обработката на сигнала от k
-тия

 елемент 

на антенната система, се описва от съотношението: 

(4) 𝐵𝑘(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑀𝑇𝑘(𝑛)𝑖𝑛𝑑2𝑘(𝑖,𝑗)

𝑛=𝑖𝑛𝑑1𝑘(𝑖,𝑗) , 

където:  

(5) 𝑀𝑇𝑘(𝑛) = ∑ |𝑇𝐹𝑘(𝑛, 𝑝)|𝑁−1
𝑝=0 , 

е времевия маргинал на време-честотното преобразуване 𝑇𝐹𝑘(𝑛, 𝑝) на приемания от k
-тия

 

елемент сигнал; 𝐵𝑘(𝑖, 𝑗) е яркостта на пиксела с координати (𝑖, 𝑗); i е индексът на 
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пиксела по оста x; j е индексът на пиксела по оста y; N е броят на дискретите в сигнала. 

Номерата на дискретите от времевия интервал, които участват във формирането 

на яркостта на даден пиксел, се определят отделно за всеки елемент на антенната 

система по следните съотношения: 

(6) 𝑖𝑛𝑑1𝑘(𝑖, 𝑗) = 𝑐𝑒𝑖𝑙 {
2[𝑅𝑚𝑖𝑛𝑖,𝑗

(𝑘)−𝑅𝑚𝑖𝑛]

𝑇𝑐
}, 

(7) 𝑖𝑛𝑑2𝑘(𝑖, 𝑗) = 𝑓𝑖𝑥 {
2[𝑅𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑗

(𝑘)−𝑅𝑚𝑖𝑛]

𝑇𝑐
}, 

където: с 𝑐𝑒𝑖𝑙{∗} е означена операцията закръгляване до най-близкото по-голямо цяло 

число; с 𝑓𝑖𝑥{∗} е означена операцията закръгляване до най-близкото по-малко цяло 

число;  kR
ji,min  е минималното разстояние от k

-тия
 елемент на антенната система до 

границите на пиксела (𝑖, 𝑗);  kR
ji,max  е максималното разстояние от k

-тия
 елемент на 

антенната система до границите на същия пиксел. 

Индексите, определяни от съотношения (6) и (7), се изчисляват предварително за 

всеки пиксел и се запаметяват. По този начин при обработката не е необходимо те само 

да бъдат четени от паметта. 

Време-честотното преобразуване на сигнала, приеман от даден елемент на 

антенната система, се описва от съотношението [1]: 

(8) 𝑇𝐹𝑘(𝑛, 𝑝) = 𝐹𝑚→𝑝
𝑙→𝑛

2 {𝛷𝐸(𝑚, 𝑙)𝐹𝑞→𝑙[𝑠𝑘(𝑞)𝑠𝑘(𝑞 − 𝑚)]}, 

където: 𝐹𝑞→𝑙[∗] е едномерното дискретно преобразуване на Фурие от област q в област l; 

𝐹𝑚→𝑝
𝑙→𝑛

2 [∗] е двумерното дискретно преобразуване на Фурие от области m и l в области p и 

n; 𝛷𝐸(𝑚, 𝑙) е дискретното ядро на преобразуването. 

Окончателното радарно изображение се формира чрез осредняване на 

изображенията, формирани от сигналите на всеки един елемент на антенната система: 

(9) 𝐵(𝑖, 𝑗) =
1

𝐾
∑ 𝐵𝑘(𝑖, 𝑗)𝐾

𝑘=1 , 

където: 𝐵(𝑖, 𝑗) е яркостта на пиксела  ji, ; K е броят на елементите на антенната 

система. 

В [2] е показано, че за точкова цел най-добри резултати се получават при 

използване на разделно ядро и ядро на Чой. На фигура 2 са показани резултатите от 

изследването на алгоритъма за формиране на радарно изображение за целите, показани 

на фигура 1, при използване на двете ядра и отношение сигнал/шум 0,2 за сигналите, 

отразени от всяка една блестяща точка.  
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Фигура 2.Изображения на целта при отношение сигнал/шум 0,2. 

Получените резултати показват, че при разделното ядро се различават добре 

всички блестящи точки на целта. На фигурата това не е толкова очевидно, тъй като 

радарните изображения на нея са намалени с цел да съответстват на изискванията за 

отпечатване. При ядрото на Чой също може до известна степен да се различат 

блестящите точки, но изображението е със значително по-голяма степен на смущения. 

Резултатите показват, че когато целта е завъртяна на 110, върху изображението около 

нея се наблюдават по-плътни паразитни следи. Следователно разположението на 

блестящите точки на целта при малки отношения сигнал шум оказва известно влияние 

върху качеството на радарните изображения. 

На фигура 3 са показани резултатите от изследването на алгоритъма за 

формиране на радарно изображение за целите, показани на фигура 1, при използване на 

двете ядра и отношение сигнал/шум 1 за сигналите, отразени от всяка една блестяща 

точка.  
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Фигура 3. Изображения на целта при отношение сигнал/шум 1. 

 

Получените резултати показват, че блестящите точки на целта се различават ясно 

върху радарните изображения при използване ни на двете ядра. При използване на ядро 

на Чой около някои от блестящите точки все още се наблюдават паразитни следи, които 

са по-видими, когато целта е завъртяна на 110. Белезите на блестящите точки върху 

изображенията, получени от разделното ядро, заемат по-малък брой пиксели, отколкото 

при използване на ядрото на Чой, което показва, че разделителната способност на 

изображението с разделно ядро е по-голяма. Това е и причината при намаляването на 

мащаба на изображенията на фигура 3 в сравнение с оригиналните, една от блестящите 

точки в целта да не се забелязва върху изображенията с разделно ядро.  

Получените резултати показват, че като цяло качеството на радарните 

изображение, получени с използване на разделно ядро, е по-високо, отколкото на тези с 

ядро на Чой. Ориентацията на целта оказва известно влияние върху качеството на 

изображенията, като то е по-голямо при малки отношения сигнал/шум. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В доклада е изследван алгоритъм за формиране на изображения на цел, състояща 

се от краен брой блестящи точки, в многопозиционен свръхшироколентов радар. 

Описан е модел на целта и начина на задаване на нейната ориентация. Алгоритъмът е 

изследван за две ориентации на целта – една близка до вертикална ориентация и една 

близка до хоризонтална ориентация. 

Описана е връзката между разположението на пиксела върху изображението и 

номерата на дискретите на сигнала, приеман от даден елемент на антенната система, 

които участват в неговото формиране. Окончателното радарно изображение се 

формира чрез осредняване на съответните пиксели на изображенията, формирани от 

всеки отделен елемент на антенната система.  

Направените изследванията показват, че по-добри резултати при малки 

отношения сигнал/шум се получават при използване на разделно ядро в сравнение с 

използването на ядро на Чой. При големи отношения сигнал шум и двете ядра 

формират ясни изображения на целта, като това при използване на разделно ядро 

осигурява по-висока разделителна способност. 
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Abstract: A practically important problem is how to handle uncertainties that originate from 

process model. Indeed, every model is derived under some restrictions, either in terms of lack 

of knowledge or lack of informative data thus resulting in the modelling error. This, in turn, 

decreases the sensitivity of the detector with respect to faults. In order to facilitate the 

diagnostic problem solving a novel modelling approach referred to as Gaussian process 

model is investigated. Based on the fact that the mathematical modeling of systems is greatly 

simplified with the Poisson nature of the flow, the task is to obtain a simple criterion for 

determining the degree of approach of the flow of events to the Poisson one. 

 

Keywords: aviation, diagnostic problem solving, algorithms for processing thresholds 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В приложните задачи за контрол на състоянието и надеждността на 

авиационното оборудване най-широко се използват гаусовските процеси с нормално 

разпределение на случайните значения на контролираните параметри, а също така и с 

равномерна плътност на разпределение. Известно е, че при нормално разпределение 

[1,2] на стойностите на контролирания параметър )(tX  са некорелирани с измененията 

по скорост )(tV . Това дава основания да се запише съвместната плътност на 

разпределение като произведение 

(1)   ).;(*);();;( 111 tVftxftVxf   
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 За отделяне на клас от непрекъснати процеси които отговарят на условието за 

независимост на параметъра x  и времето на първото пресичане на допуска t  се 

реализира само ако при фиксирано t  интензивността (за положителни стойности на 

скоростта) ),( tx

  остава постоянна за всяко x . Това на практика означава равна на 

нула на първата частна производна [2,3] 

(2)  0),/(*);(
);(

1 










 txVMtxf
xx

tx
 

и всички частни производни от по-висок ред. Условната функция на 

разпределение на времето за първо пресичане на допуска, ако нивото се задава от x  

(3)   

dttx

t

extF
),(

0)/(











. 

 За скорости 0)( tV , когато пресичането на x  (с поле на допуск нx  и граници гx  

и дx ) е към долната граница, то интензивността се дава от  

(4)  





0

1 .);;(),( dVVtVxftx  

 Точното определяне на потока параметрични откази при нарушаване на 

границите се дава на сумата от интензивността на пресичане в двете посоки 

(5) 







0

1

0

1 .);;();;(),();();;( dVVtVxfVdVtVxftxtxtxx дгдгдг   

 Или, ако се използват условните математически очаквания на положителните и 

отрицателни стойности на скоростта на изменение на параметъра 

(6) 


 
0

1 ,).;();( dVVtVftVМ  и 


 

0

1 ,).;();( dVVtVftVМ  

 Интензивността изразена с условните математически очаквания има окончателно 

следния вид [3, 4] 

(7) ];[).;(];[).;();;( 11 tVMtxftVMtxftxx дгдг  . 

 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТОКА ОТ ОТКАЗИ ПРИ НОРМАЛНО 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ 

Известно е, че при нормално разпределението ординатите на контролираните 

параметри имат функция на плътност 

(8)  
 2)(

1
);(1

t
txf

x

 .
)(2

)]([
2

2

t

tmx

x

x

e





 

 Скоростта на тяхната промяна има същото разпределение [3,4] 

  

(9)  
 2)(

1
);(1

t
tVf

V

 .
)(2

)]([
2
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t

tmV

V

V

e





 

 Мaтематическото очакване и корелационната функция на производната 

  
t

tx
tV






)(
)(  може да се изрази посредством същите числови 

характеристики на случайната функция )(tX . 
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(10)  
dt

tdm
tm x

V

)(
)(   и 

21

21

2

21

),(
),(

dtdt

ttRd
ttR x

V   

 За стационарни процеси 

(11)  0
)(

)( 
dt

tdm
tm x

V  и 
2

2 )0(
)(




d

Rd
R x

V   

 Достатъчно условие за диференцируемост на стационарна случайна функция 

[3,4] е съществуване на втора частна производна от корлационната функция при нулева 

стойност на аргумента, т.е съществуването на 

(12)  02

2 )(
)(  






d

Rd
R x

V  

 Ако )(tX  е стационарна то и нейната производна също е стационарна функция. 

 Следователно  

(13)  ).0(
)(

02

2
2

V
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V R
d
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 При тези условия за условните математически очаквания се получава 
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VМ
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 Нека горната и долната граница гx  и дx  на допуска са симетрични относно 

математическото очакване xm .  

(15) 0xxmmx дxxг    

 Тогава след заместване 
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 След заместване на 16 и 14 в 7 за интензивността получаваме  
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 . 

 Извод: При стационарни процеси интензивността на параметричните откази е с 

постоянна големина. Тя нараства със снижаване полето на допуска 0.2 x , дисперсията на 

параметъра 
2

x  и дисперсията на скоростта 
2

V  и обратно – интензивността на отказите 

намалява при обратните условия. 

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПУАСОНОВСКИ ПОТОК ОТ 

ПАРАМЕТРИЧНИ ОТКАЗИ 

 Област 1. Условието за получаване на Пуасоновски поток от параметрични 

откази за нормален закон на разпределение на контролирания параметър изисква 

производните да са равни на нула 

(18)  0...
)()(

2

1

2

1 
xd

xfd

dx

xdf
. 

 За първата производна тези условия се изпълняват в малка околност на 00 x : 

(19)  .0.
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 По такъв начин равни на нула се оказват трета, пета и т.н. производни. Четните 
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не са нулеви, но са достатъчно малки за да оказват влияние на резултата. Това дава 

основание приближено да се допусне, че в областта  

(20)  5.0
)(

0 0 
t

X

x
 интензивността   практически не зависи от x  и 

може да се приеме, че 
)(.

)( 0
t

x
x

V




  . 

 По такъв начин при xX 5.00 0  , където зависимостта на стойността на 

параметъра x  и случайното време t  на първото пресичане на зоната на контрола 0x  е 

не значителна т.е може да се приеме, че потока от параметрически откази е на практика 

пуасоновски. Колкото по-дълго наблюдаваме толкова е по-голяма вероятността за 

достигане на тази граница. 

 

 
Фигура 1. Вероятност на поява на едно събитие от времето. Интензивността   е 

стръмност на наклона на графиката на вероятността. 

 

 Област 2. Област от параметрични откази близки до Пуасоновски поток [4] е 

областа на контролирана зона определена от 5.2
)(

0 
t

X

x
. В тази зона интензивността   

на събитията по нарушаване е малка величина слабо зависеща от x  което може да се 

установи от уравнение (17). 

 При известна периодична корелационна функция от вида [5] 

(21)  )sincos(..)( 2 









eR xx . За която съществува 

производна  

(22)  
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)( 2
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 e

d

dR
x

x , която е непрекъсната в нулата и 

следователно съществува втора производа в тази точка. 
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 . При 5.0

)(

0 
t

X

x
 и при 5.2

)(

0 
t

X

x
 потока от пресичане на 

контролните зони е пуасонoвски и нараства с нарастване на спектъра на процеса )(tx . 

 Интерес за практиката представлява вариант, когато математическото очакване 

xm  се отклонява от номинала съвпадащ с центъра на допусковата зона на стойност x  

в една или друга посока. На практика отклонението се дава в проценти 
0x

x
 , т.е 

2.0  означава отклонение на средното от номинала с 20%. Увеличаването на 
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интензивността на отказите се дава от уравнение (17). Така при xx 30   и 2.0  

интензивността се увеличва 2.62 пъти, а при 5.0  интензивността се увеличва 14.5 

пъти [4,5]. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Анализа на горните зависимости позволява получване на количествени оценки 

на отклонението от средните значения на контролирания параметър на интензивността 

на потока от откази. Това показва изключителното значение на правилното провеждане 

на регулировъчните дейности насочени към минимизация на отклоненията x . 

Увеличване на потока откази е свидетелство за неефективност на извършваните 

контролни прегледи и регулировъчни работи. 

Основна цел на процеса на експлоатация е стабилизация на средната стойност на 

контролирания параметър и равенство с номинала т.е съвпадение с центъра на допуска. 

Постигането на минимално възможни x  и V  води до минимални интензивности на 

потока откази. При експлоатацията на елементите от авиационното оборудване 

необходимо да се определят законите на изменеие на статистическите параметри xm , 

x  и V  с цел правилно определяне на моментите на извършване на профилкатични 

прегледи и настройки. 
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Abstract: The tasks performed by the aircraft navigation system are quite diverse. The 

purpose of control can be: stabilization of the controlled parameters of the aircraft state, 

programmed (as a function of time) and positional (i.e., taking into account the current state) 

control of the aircraft movement. Achievement of this goal presupposes complex processing 

on board the aircraft of information coming from various information systems. Considering 

this, significant attention within the framework of this article is to investigate modern 

methods, algorithms and tools for processing measurement information, including in the 

presence of random measurement errors. 

 

Keywords: aviation, random measurement errors, algorithms for processing measurement 

information 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Постоянна задача пред развитието на прицелно-навигационния комплекс е 

повишаването на качеството и надеждността на измервателната информация относно 

параметрите на полета. Статистическите характеристики на тази информация са обект 

на непрекъснати изследвания [1]. Нека на изхода на сензора  съществува полезен 

сигнал, т.е. координата  и шум . Полезният сигнал се изменя като случаен процес 

със спектрална плътност . Шумът на сензора също е случаен със спектрална 

плътност .  

1ẑ

1x Z

)(xS

)(ZS
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Фигура 1. Спектрална плътност на грешката и сигнала 

, оценката на изход на филтъра се означава с  

(1)    

 Изразът за грешката може да се запише във вида 

(2)   ,  

където  е динамична грешка характеризираща изкривяванията в полезния 

сигнал, а  са остатъците от шума  след преминаването през филтъра. От фиг. 1 е 

видно, че те се припокриват в някаква област т.е. по-добрата филтрация на шума 

изкривява полезния сигнал. Следователно, трябва да съществува оптимален филтър 

, които да гарантира минимална грешка в оценяването. Обикновено грешката 

в оценяването се характеризира с дисперсията ,  свързана със спектралната плътност 

с израза 

(3)    . 

 Спектралната плътност на грешката за този вариант има вида 

(4)    .  

 Точното намиране на  по тази формула (4) даже в едномерния случай 

води до големи изчислителни трудности [2].  

 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ФИЛТЪРА 

Вариант 1. Компромис между динамичната  и шумова компонента  в 

едномерния случай при различни спектрални характеристики се прилага в следната 

изходна постановка: изходната координата  се измерва от сензор, шума от които  

може да се представи като бял с плътност . Координатата  в полет се променя по 

случаен начин, а спектърът и на изменение е неизвестен. Известна е максималната 

скорост на изменение на . За този случай определяме оптималната времеконстанта 

на апериодичен филтър . Намираме изразът за дисперсията на грешката в 

оценяването, като използваме системата от уравнения [1,2]    

(5)       

 Динамичната грешка  характеризира установеното закъснение на сигнала 

 при преминаването му през апериодичното звено и е равна на . 

Дисперсията на тази грешка е . Шумовата компонента  е бял шум 

пропуснат през същото това апериодично звено. Дисперсията на шумът на изхода е 

)( pWф 1x̂
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 Сумарната грешка в оценяването има вида 

(6)      

 Минимизирайки този израз спрямо параметъра Т: 

(7)       

 Откъдето намираме оптималният параметър, времеконстанта на филтъра 

(8)   .    

 Вариант 2. При близки по спектрална плътност свойства на сигнала и шума. 

Нека координатата  представлява бял шум  със спектрална плътност XS . 

Шумът на сензора измерващ тази координата също може да се опише като бял Z , със 

спектрална плътност . Такава задача възниква при измерване на отклонението от 

стабилизираната височина от коректора на височината. В този случай няма смисъл от 

апериодичен филтър, тъй като спектрите са еднакви по честотни свойства. Филтърът се 

изражда с постоянен коефициент на усилване  и той трябва да има оптимална 

стойност спрямо грешките от оценките. В общият случай , където ρ е 

отношението сигнал/шум. Уравненията на филтъра и грешките в оценките са 

(9)      

 Дисперсията на грешката е равна на спектралната плътност на грешката или  

 (10)   . 

След преобразуване  

 Минимизирането на този израз спрямо параметъра  дава 

(11)   .    

 Или за оптималния коефициент се получава  Вижда се, че 

оптималният коефициент на усилване съществува и има стойност  

 В частният случай при   и . 

 Извод. В общият случай при близки спектри на сигнала и шума, оптималният 

филтър може да има различен от  предавателен коефициент. 

 

3. АЛГОРИТЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ФИЛТРАЦИЯ 

 В най-простият и използван вариант за линейна система [3], уравненията се 

записват в стандартна форма 

(12)   
.

,

Z

X
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 Всички обозначения са стандартни за този вариант. Векторите X  и Z  са 
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задължително представени с бели шумове с характеристики представено от матриците 

XS  и ZS . Задачата е намиране на оценката x̂  при условие, че се минимизира 

дисперсията на грешката xx ˆ , а по-точно минимизация на следата (сумата от 

диагоналните елементи) на ковариационната матрица R, която при 0][ M  може да се 

представи във вида 

(13)    ],[
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.

...
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 където членовете 
2

iiiR   характеризират дисперсията на грешките в 

оценяването на съответните координати ix , а членовете ijR  взаимната ковариация.  

 В теорията на оптималното управление [4] се доказва, че за линейна динамична 

система оптимален филтър, които минимизира следата на матрицата R служи следния 

алгоритъм Фиг. 2. За опростяване се приема D=0. 

 

 

Фигура 2. Алгоритъм на Калман-Буси 

 

 В основният блок на филтъра се изпълнява оценяване на всички координати, ако 

е изпълнено условието за наблюдаемост на динамичната система. Основното отличие 

на този филтър от наблюдателя се крие в специалния избор на коефициентите на 
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филтъра. 

 (14)   )ˆ(ˆˆ xHzKBuxAx Ф  . 

 Началните значения на оценките )0(x̂  се установяват по предварителната 

информация за координатите x . 

 Уравнението на коефициентите на филтъра е 

(15)   1 Z

T

Ф SRHK ,     

 където R – ковариационната матрица на текущите грешки в оценките, която се 

изчислява непрекъснато в процеса на оценяване или предварително, ако е възможно. 

 Ковариационното уравнение има вида 

(16)   XZ

TT SHRSRHRAARR  1 .    

 При идеално точен модел на динамичната система, смисълът на оптимизацията 

на оценките, е реалните грешки да съответстват на решението на ковариационното 

уравнение и при това да са минимални. По такъв начин, оптималност се постига при 

точно описание на структурата на моделите и техните параметри в матриците 

.,,, ZX SSHBA  Уравнението на ковариацията R, отчита всички елементи на 

динамиката освен члена Bu, които е точно известен и не оказва влияние на 

наблюдаемостта на системата и на грешките в оценките. Това прави уравнението 

автономно и решението може да се изведе извън основния алгоритъм на филтъра. 

Преди решаването е необходимо да се зададат началните стойности за R(0), като 

обикновено се задава главния диагонал )0(iiR  т.е. началните дисперсии на грешките, 

допускайки ).(0 jiRij   

 Поведението на iiR , след началото на решаването на уравнението има следния 
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смисъл [3,4]: 

-Членът TRAAR   характеризира изменението на грешката в резултат на 

собствената динамика на системата. За устойчива система 0iiR , което води до 

намаляване на грешките. Това се вижда и от асимптотичното поведение при наличие на 

начални отклонения в състоянията 0)( tx , както и в оценките 0)(ˆ tx , т.е. началната 

неопределеност с течение на времето намалява. За неустойчиви системи всичко е 

обратно. 

 -Членът HRSRH Z

T 1  характеризира ефекта от корекциите на грешките в 

сензорите и винаги определя 0iiR , т.е. грешките не могат да се сведат до нула. 

 -С течение на времето решението на уравнението се стреми към установената 

стойност yR  като се достига до равенството 

(17)   
T

yyXyZ

T

y ARARSHRSHR 1
.   

 Това равенство отразява действието на филтъра, т.е. компромиса във 

филтрирането на спектъра на полезния сигнал (които се определя от входа XS  и 

динамиката на процеса А) и спектъра на смущенията които се определя от ZS . 

 

 

Фигура 3. Приложение на алгоритъм на Калман-Буси 

 

 При детерминирани процеси (без смущения т.е. 0XS ), винаги съществува 
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0iiR , което в граничния преход  t  води до 0yR , т.е. към пълно отстраняване 

на грешката. При това шумовете от измерителя се изключват от филтъра .0ФK  Този 

ефект налага всички реални физически смущения и неточности да се задават в 

смущенията X . Уравненията на коефициентите на корекция 1 Z

T

Ф SRHK  в развърнат 

вид имат следния вид 

(18)   
,

...

.

...

...

21

.

22221

11211



























Фnmфnфn

mФФФ

mФФФ

Ф

КKK

ККK

ККК

K
  

 където ФijK характеризира връзката между сигнала на сензора jZ , с оценка на 

координатата ix̂ . Матрицата TH  във формулата за ФK  характеризира този ефект, ако 

при формиране на сигнала jZ  не участва координатата ix , то коефициента 0ijK . 

 Пряката зависимост на ФK  от R  означава усилване на корекцията на оценките 

на тези координати, които са с по-големи грешки. 

 Обратната зависимост на ФK  от ZS  ( 1

ZS ) определя по-големи сигнали за 

усилване от тези сензори, които имат по-малки грешки. 

 Изчисляването на ФK  изисква изчисляването на обратната матрица 1

ZS , което 

налага задаване на тегла за сигналите на всички сензори, т.е. за нито един сензор не 

може да се даде тегло 0iZS . Ако има такъв случай то изкуствено се задава малка 

величина на теглото iZS  или филтъра се изгражда по друг метод с отделяне на този 

сензор. Комплексиране на няколко сензора на една координата с еднотипни спектри на 

шума на грешките. В общият случай съществуват m сензора измерващи координатата 
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1x , спектрите на шума на грешките които са еднакви (постоянни), но се отличават по 

интензивността mSSS ,..., 21 . 

 Математическият модел на сензорите е във вида  

(19)   .,...1,1 mixZ zii      

 Изходът на филтъра формира оценката 1x̂ , която трябва да бъде не сместена. 

Алгоритъма на филтъра е очевиден 





m

i

ii Kzx
1

1
ˆ  при изпълнение на условието за не сместена оценка 

(20)   



m

i

iK
1

1  или .01
1




m

i

iK       

 Всеки от коефициентите iK , определя тази част от сигнала на съответния сензор, 

които участва във формиране на изходната оценка на филтъра. Ако изберат тези 

коефициенти от условията за минимум на спектралната плътност на грешката в 

оценката 


S   то, 

(21)    





m

i

ii SKS
1

2 .     

 За минимизация на този израз по параметъра iK  при ограниченията за не 

сместеност, може да се използва метода на неопределените множители на Лагранж. За 

тази цел се въвежда спомагателната функция 

(22)    
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iiii KSKKФ
1 1

2 ).1()(    

 Приравнявайки на нула частните производни на тази функция относно 

коефициентите на филтъра се получва 

(23)   ,02
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 Неопределеният множител   се определя от обратната постановка на iООПK  в 

условието за несместеност  
.

1

2

1
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  Замествайки   в израза за iООПK  окончателно 

намираме .
1
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 Грешката в оценяването при оптимални коефициенти е 

(24)   
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 Оптималният коефициент на усилване и съответната спектрална плътност на 

оценката са 

(25)  ..
1

1
,

1

iОПТim

i i

i

ОПТi SК

S

S
S

S

K
ОПТ

ОПТ










  

 Изводи: 

1. Тегловният коефициент на измерванията на сензора е обратно пропорционален 

на интензивността на собствения му шум; 

2. Спектралната плътност на оценката е по-малка от най-малкия шум в системата 

от сензори ( )1,. 


ОПТiiОПТi KSKS
ОПТ

, т.е добавянето в информационната схема на 

сензор, независимо от интензивността на шума при правилно комплексиране повишава 

точността на оценките. В случай на предварително комплексиране ММ на комплексния 

сензор има вида 




 Z
xZ 1

, където 
Z

  е сумарен шум със спектрална плътност 
ОПТ

S  

Получената схема може да се приложи и при цветни шумове и не еднакви спектри 

на комплексираните сензори, както и при формалната замяна на спектралната плътност 

със дисперсията на грешките 
2 . Резултатът от този подход не е оптимален и е 

необходим по-сложен вариант на филтрация. 

 

 4. ОПТИМАЛНОТО ОЦЕНЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОЛЕТА 

Приложение на оптималната филтрация за оценка на ъгъла на атака по 

информация от два източника: класическият ДУА и изчислител реализиращ формулата 

  . Основната грешка в сензора произтича от факта, че се измерва ъгъла на 

атака на местния поток, които се отличава съществено от ъгъла на атака на ЛА. За 

преизчисляване се използва линейна зависимост от типа 

(26)  ,21 Mcc     където 21 , cc  са тарировъчни 

коефициенти подбрани за установен полет.  

При маневриране на ЛА с претоварване Yn  се появява случайна грешка ИЗМ  

с големина пропорционална на 
Yn , т.е. 

Yизм nK  . 

 Грешката при изчисляване на ъгъла на атака ИЗЧ  по формулата    

зависи от методическата грешка (крен, плъзгане и т.н.), а също от измерването на   и 

изчисляване на  . Видът на тези грешки е показан на фиг. 4.  

 

 
 

Фигура 4. Оптимална филтрация на ъгъла на атака 

Алгоритъмът на комплексиране на тези информационни източници в съответствие с 
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вече използвания подход има вида 

(25)   ),1(ˆ КК ИЗЧИЗМ        

 където .,21 ИЗЧИЗЧИЗМMИЗМ cc    

 Коефициентът К се определя съгласно вече приложената методика  

ИЗМИЗЧ

ИЗЧK
22

2










  и в зависимост от 

Yn  този израз може да се апроксимира с 

права линия. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Този начин на комплексиране е удобен, когато в процеса на полета 

интензивността на шумовете се изменя във функция на известен параметър на полета и 

то по различен начин. В този вариант, непрекъснато се изчислява iK  за променливите 

значения на .iS  По такъв начин се постига най-добрият компромис между динамичната 

грешка и филтрацията на шума на сензорите. 

По такъв начин за сметка на функционалното резервиране се повишава 

надеждността [5] на информационната система. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В изследване са сравнени различните съществуващи решения за реализиране на 

високоскоростен обмен на данни в авиационните тренажори. Целта на текущият доклад 

е да се разработи още едно възможно решение, основаващо се на специално избрана за 

целта архитектура на вътрешна локална мрежа. Подходът, който се предлага не се 

наблюдава като решение в практиката на създаването на авиационни тренажори. В 

доклада ще бъдат изследвани предимствата и недостатъците на вариант, при който се 

използва обмен на данни в един общ пакет, приеман от всички устройства, намиращи се 

в локалната мрежа. 

 

2. Ethernet и OSI модел 

Понеже ще говорим за локални компютърни мрежи, ще бъде обобщена тяхната 

структура и принцип на действие. Глобалните (интернет) и локалните мрежи се 

mailto:dian@deskov.net
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изграждат в различни архитектури и общото между тях е начина на обмяна на 

информация именно OSI модел.  

OSI или Open System Interconnection може да бъде считан за универсален език, 

на който компютърните мрежи говорят. Моделът е чисто логически и концептуален и 

разделя комуникационните системи на 7 абстрактни слоя, които са обобщени в 2 групи 

– Горен и Долен слой: 

 Горен слой. Имплементира се изцяло софтуерно и е най-близо до 

приложенията и потребителя на системата. В този слой обмена на данни 

започва чрез функционалността на приложението и завършва до 

обработката на данните до друг краен потребител. 

 Долен слой.  В този слой се случват всички дейности свързани с 

физическият трансфер на данни. Включва софтуер, фърмуер и хардуер. 

 

Обединени заедно, горният и долния слой съставляват всички 7 слоя от OSI 

модела: 

 Приложен слой  -  (на английски: Application layer) е най-горният 

слой от OSI модела, който се отнася за приложения (програми) 

като интернет браузъри, мениджъри за отдалечено управление, 

клиенти за обмен на съобщения, HTTP-, FTP-, DNS- сървъри и др. 

Този слой позволява на потребителските приложения да заявяват 

услуги или информация, а на сървър приложенията – да се 

регистрират и предоставят услуги в мрежата. 

 

 Представителен слой - (на английски: Presentation layer) се грижи 

за представяне на данните във вид, разбираем за получателя, като 

осигурява общия им формат за различни платформи. Извършва 

конвертиране и „превеждане“ на данните, 

компресиране/декомпресиране, както и криптиране/декриптиране 

на информацията. Към протоколите, отнасящи се към 

представителния слой, спадат XDR, NFS и др. 

 

 Сесиен слой - (на английски: Session layer) управлява създаването 

(и съответно прекъсването) на сесиите (диалога) между 

представителните слоеве на две (или повече) системи. Контролира 

и диалога между две приложения на различни сървъри и 

управлява потоците от данни посредством точки на 

синхронизация (checkpoints). Това включва поставянето на 

маркери в потока от данни. При некоректно предаване на 

информацията или при прекратяване на връзката в мрежата, 

данните трябва да бъдат предадени само в частта им след 

последния коректно предаден маркер. 

 

 Транспортен слой - (на английски: Transport layer) осигурява 

комуникация от край до край (end-to-end) между процеси, 

изпълнявани на различни сървъри. Предоставя на по-горните 

слоеве услуги с или без установяване на връзка (или connection-

oriented connectionless), в зависимост от застъпените протоколи. 

Слоят използва адресите на клиентските и сървърните портове, за 

да идентифицира различните процеси. Извършва сегментиране на 

данните, подадени му от сесийния слой, с цел правилното им 
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подреждане от получателя, като определя пореден номер за всеки 

сегмент. Протоколи, отнасящи се към транспортния слой, 

са TCP и UDP (първият – осигуряващ надеждност, а вторият – 

бързина при трансфера на данните). 

 

 Мрежов слой - (на английски: Network layer) има за основна цел 

да задава логически адреси на източника и местоназначението, 

както и да определя най-добрия път за маршрутизиране на 

данните. За постигане на възможно най-добра маршрутизация 

устройствата от мрежовия слой (маршрутизаторите) използват 

превключване на пакети (packet switching), което накратко се 

състои в това, че четейки адреса на логическото местоназначение, 

получен от един интерфейс, маршрутизаторът изпраща трафика 

(пакетите) чрез друг интерфейс към местоназначението. 

Протоколи, работещи на този слой, са IP, IPsec, ICMP, IGMP, OSPF 

и др. 

 

 Канален слой - Каналният слой (на английски: DataLink layer) 

има за цел да предава и да приема кадри (на английски: frames), а 

също така отговаря за тяхното физическо адресиране. Преди 

предаването на всеки пакет тук се прибавят глава (хедър) – в 

началото – и ремарке (трейлър) – в края, превръщайки го по този 

начин в кадър. Хедъри към данните прибавят и мрежовият и 

транспортният слоеве, но трейлърът се добавя само на ниво Data-

link. 

 

 Физически слой - Физическият слой (на английски: Physical 

layer) е най-долният слой от модела и работи само с единици и 

нули (битове), изграждащи кадъра. Основната му функция е да 

предава битове по комуникационна линия. Битовете са кодирани 

като физически състояния на преносната среда. При жичните 

кабели това са електрически сигнали, при оптичните влакна – 

светлинни импулси, а при безжичните връзки – електромагнитни 

вълни. 

 

На Фигура 1 са показани различните слоеве на OSI модела, както и функционалностите, 

които те предоставят в преноса на данни. 
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Фигура 1 

 

 

3. Мрежови устройства 

Мрежовите устройства изграждат физичната среда, през която се осъществява 

изпращането и приемането на данни в компютърните мрежи от един краен потребител 

до друг. В зависимост от функцията, която изпълняват, могат да бъдат обобщени в 

следните видове - маршрутизатор (рутер), комутатор (суич), активен или пасивен хъб, 

ретранслатор (repeater), мрежова карта. За нуждите на изложението на текущия подход 

за обмен на данни е необходимо да разгледаме устройствата според слоя в OSI модела, 

който обслужват. Съпоставка на устройствата според обслужваните от тях слоевете е 

представена на Фигура 2. 

 

 
 

Фигура 2 

Необходимо е да уточним, че най-бърз трансфер на данни в локална компютърна 
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мрежа може да се получи като се намали максимално борят на ретралсирането на кадри 

от едно устройство до друго. За целта следва да синтезираме максимално опростена 

мрежова архитектура, работеща с минимален брой мрежови устройства, които от своя 

страна осигоряват директен трансфер на данни от един краен клиент до друг, без да се 

имплементира каквато и да е програмна логика в самото мрежово устройство. Логично 

е висчки видове маршрутизаторите и комутатори, които управляват посоката на 

пакетите в мрежата по MAC адрес е да отпаднат, защото обработката на тези данни 

забавя препращането, тъй като се случват множество логически проверки с данни от  в 

таблиците на мрежовите устройства. 

 

Единственият начин да получим директен пренос на данни в компютърната 

мрежа е да изградим архитектурата й около активен хъб и използвайки мрежови карти, 

позволяващи гигабитов трансфер на данни. Тоест да свържем всички мрежови 

устройства в него и да управляваме потока от данни ръчно. Принципна схема на 

архитектурата е показана на Фигура 3. 

 

 

 
 

Фигура 3 

 

Същината на подхода за висока скорост на обмяна на данни се състои не само в 

архитектурата на мрежовата система, а и във начина на трансфер на данните. За да 
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увеличим обема на пренасяната полезна информация през мрежата да минимизираме 

обема на служебната информация, която ги обслужва. Предимство е, че когато 

разглеждаме авиационни тренажори информацията се обменя в реално време и на 

крайните клиенти винаги им трябват последните пакети, които съдържат най-

актуалната информация. Това позволява да използваме протокол от най-ниско ниво, 

наречен UDP, при който не се осъществява проверка за целостта и поредността на 

изпратения пакет информация. Ползвайки UDP,  ако пакет с данни е загубен поради 

някаква причина, просто се изчаква изпращането на следващият пакет и не се 

инициализира препращане на пропуснатите пакети. 

 

В документа на European Aviation Safety Agency (ЕASA) - Certification 

Specifications for Aeroplane Flight Simulation Training Devices ‘CS-FSTD(A)’ [3] 

изискването за скорост на опресняване на данните в на показанията на приборите и на 

обкръжаващата обстановка e да се случва минимално през 150 милисекунди или поне 7 

пъти в секунда. 

 

За да проверим възможно ли е постигането на подобна скорост чрез обмяна на 

данни през UDP протокол следва да пресметнем колко данни можем да изпратим за 150 

милисекунди.  

 

Когато говорим за гигабитова компютърна мрежа, визираме максималното 

количество битове, които могат да бъда изпратени през нея за една секунда. Един 

гигабит е равен на 1 000 000 000 бита и това е количеството данни, които практически 

могат да бъдат пренесени през от един краен клиент до друг за една секунда. Когато 

можем да си позволим само 150 милисекунди, това означава, че можем да изпратим 

само 150 000 000 бита в секунда. Трябва да отбележим, че това число представлява 

общият сбор от служебната информация на мрежата, както и нужната ни полезната за 

нас информация. 

 

В документацията на UDP протокола за Windows 10 операционните системи е 

описано, че се поддържат пакети с размер от  65 507 байта. От тези байтове 8 се 

изпозлват за служебна информация а останалите 64 499 биха се събрали в един кадър 

или биха се изпратили наведнъж в мрежата.  

 

Ако направим съпоставка 150 000 00 бита представляват 18 750 байта и UDP 

протокола в гигабитова мрежа може да ни гарантира изпращането на 3 такива пакета в 

секунда. Ако структурираме данните си тип от данни float, който е съставен от 4 байта, 

следва че теоретично можем да извършим двупосочна комуникация между два крайни 

потребителя в мрежата и да им осигурим обмяната на 4 687 числови стойности от типа 

float в един кадър. 

 

Организиран по този начин, подхода за обмен на данни гарантира висока скорост 

и достатъчно количество информация, но само между 2 потребителя. Както се вижда на 

Фигура 3 в един авиационен тренажор е възможно да има множество потребители, 

които също имат нужда да обменят информация. Решение за този проблем е 

разбиването на информацията на 2 групи: 

 Входяща информация в симулационния софтуер - Представляваща 

агрегирана информация от позицията на органите за управление, 

бутоните и сензорите, поставени в кабината. 
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 Изходяща информация от симулационния софтуер - Представляваща 

агрегирана информация за показанията на всички авиационни прибори, 

както и позицията на летателният апарат в пространството. 

 

Организирана по този начин, информацията се обособява в 2 потока - към и от 

симулационният софтуер. За да може да се реализира този трансфер е необходимо 

всички данни изходящи от симулацията да бъдат обединени в един голям пакет, който 

да бъде изпратен до всички устройства едновременно и в един кадър. След получаване 

на всички данни, отделните устройства използват само тази част от тях, която е 

свързана с тяхната функционалност.  

 

Пример: 

 От симулационния софтуер се изпращат 50 полетни параметъра, като 

въздушна скорост, височина, плъзгане и други до всички устройства. Устройството, 

което отговаря за визуализацията на показанията на висотомера получава всичките 

изпратени 50 полетни параметъра, но използва само втория и игнорира останалите. 

 

Предимство на UDP протокола, е че всеки destination IP Address, който завършва 

на .255 се смята за broadcast, което означава, че трябва да бъда приет от всички 

устройства в мрежата, без значение от техния IP адрес. Тази функционалност позволява 

изпращане на агрегираната информация до всички мрежови устройства само във един 

кадър на физичното ниво. 

 

За да получим и бързо входиране на данните следва те да бъдат отново 

агрегирани и изпратени към симулационния софтуер. Това е възможно, ако се използва 

едно устройство, което да агрегира данните от позицията на РУД, на органите за 

управление, на всички прекъсвачи, потенциометри и сензори в кабината. Принципна 

схема на организацията на трансфера на данни е показана на Фигура 4. 

 

 

 
Фигура 4 

Изработена е практическа постановка и подходът е тестван, като времената за 

обмен на данни са измерени чрез таймери, стартирани от програмния код на 

приложението.  На фигура 5 е показана тестовата установка, която има 16 клиента на 

симулационния сървър, както и едни крайно устройство, което изпраща състоянията на 
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всички прекъсвачи към симулацията. 

 

 
 

Фигура 5 

 
Измереното средно време за реакция на системата от натискане на прекъсвач, през 

агрегиране, изпращане и входиране на данните в симулацията, последващата обработка 

на промяната от симулационният софтуер и визуализацията й от крайно устройство е 

112 ms. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предложен е подход за реализиране на високоскоростен обмен на данни в 

система в интегрирана система за визуализация на приборната информация и на 

обкръжаващата среда на авиационен тренажор. Създадена е опитна установка и 

подходът е тестван и изследван. Разчетени са параметри на скоростта на обмена, както 

и количеството обменени данни. 

Предложената реализация има следните предимства: 

 Лесна имплементация чрез достъпни в търговската мрежа компоненти; 

 Гъвкава схема за управление; 

 Възможност за оптимизация, чрез промяна на типовете данни; 

 Възможност за пълна реализация на авиационен тренажор въз основа на 

мрежово оборудване, вместо познатите CANBUS или SERIAL протоколи; 

 Лесна поддръжка и икономично решение; 
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Abstract:  

The report presents a model of technical operation of a structurally complex system of 

aviation equipment. The system consists of units and aggregates, which in case of failure are 

replaced by similar ones from the reserve fund. Control over the technical condition of the 

system is performed by on-board and ground means. The model of operation of the system 

makes it possible to assess and predict the operational reliability of the system through 

probabilistic indicators and numerical characteristics. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Кръгът от решавани бойни задачи, които се поставят пред съвременните 

самолети и вертолети постоянно се разширява и усложнява. Това налага автоматизация 

и комплексиране на различното оборудване и въоръжение. 

При твърди изисквания за боеготовност и безопасност на полета, автома-

тизацията и комплексирането на оборудването неизбежно влекат след себе си автома-

тизация на процесите на контрола за неговото състояние на земята и в полет. 

Работата е в това, че увеличаването и усложняването на оборудването се съпро-

вожда като правило, с известно намаляване на неговата надеждност, което изисква да се 



  

 

178 

извършва по-често задълбочен контрол за състоянието както на отделните системи, така 

и на комплекса оборудване в цяло. 

В тези условия, даже твърде съвършени комплекси оборудване могат да се 

окажат експлоатационно непригодни без ефективни средства  за контрол [3] . При 

използване на обикновени неавтоматични средства значително се увеличават както 

времето за подготовка на самолета за полет, така и разхода на труд за поддържането му 

в изправно състояние. 

Решаването на проблема се състои в прилагането на системи за автоматичен 

контрол (САК) и построяване на тяхна база на прогресивни, високопроизводителни 

способи за подготовка на самолетите за полети. САК позволяват в съкратени срокове, с 

относително малки разходи на труд, да се извърши цялостна проверка на самолета и 

неговото оборудване, осигуряват получаване на по-пълна и обективна информация за 

тяхното състояние. При това не се изисква демонтаж на агрегати от оборудването за 

неговата проверка. 

Разработването на математически модели е важна задача от математическите 

аспекти на теорията на надеждността и техническата експлоатация. Те позволяват да се 

оценява и прогнозира експлоатаационната надеждност на авиационната техника (АТ) и 

да се внасят обосновани корекции в регламента за техническа експлоатация. 

Голямо разспространение в литературата са получили два класа математически 

модели: статистически и аналитични. 

Статистическите модели позволяват да се отчитат значително количество 

фактори, отразяващи реалните процеси на функциониране на обекта. Но тези модели са 

обемисти и изискват за своята практическа реализация големи изчислителни ресурси. 

Резултатите от статистическото моделиране са сложни за анализа и малко са приспо-

собени за задачите на систеза на оптималното управление на състоянието на техни-

ческия обект [6]. 

В аналитичните модели на процеса на функциониране на обекта от АТ се 

използват два подхода: детерминиран и вероятностен. За детерминираните модели е 

характерно точното знание на причините, под действие на които се извършва 

изменението на изследвания процес, а също знание на оператора позволяващ да се 

определи изходния ефект в зависимост от входните въздействия. Детерминираните 

модели практически малко се използват за описване на процесите на функциониране на 

обектите от авиационното оборудване (АО). 

Най-голямо разспространение са получили вероятностните (стохастически) 

модели, които най-адекватно отразяват процеса на функциониране на обектите от АО 

при въздействие на различни случайни фактори. При построяването на вероятностен 

модел е важно да се отразят главните черти на процеса, всички съществени фактори от 

които зависи качеството на функциониране на обекта. Такива модели лесно се 

реализират на компютър и са добре приспособени както за задачите на анализа, така и 

за задачите свързани с отделяне от цялото множество на най-ефективните (в смисъл на 

избран критерий) управления на състоянието на обекта [6]. 

В литературата по надеждност са представени модели на работа на възс-

тановяеми издекия, в които се предполага мигновено възстановяване на изделието след 

неговия отказ, или с крайно време за възстановяване. В тези модели се предполага 

идеален контрол за техническото състояние на изделието [2, 4, 5]. Тези модели в малка 

степен са пригодни да отразят процеса на функциониране на изделия от АТ, защото в 

тях не се отчитат специфични изисквания за нейната експлоатация такива като: наличие 

на многоетапен контрол за техническото състояние на АО, който се извършва на 

различните видове подготовки за полет, по време на самия полет и на периодичното 

техническо обслужване (регламентни работи и др.); аварийно-възстановителните 
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работи се извършват на земята след завършване на полета и др. 

Целта, която се поставя в доклада е да се разработи и изследва математически 

модел, който адекватно да отразява специфичните особености на процеса на техническа 

експлоатация на сложна в структурно отношение система от АТ. Да се изследва 

влиянието на контрола, извършван в полет и на земята върху експлоатационната 

надеждност на системата.  

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Първичният модел се заключава в следното: Обект на изследването е сложна 

в структурно отношение система, състояща се от множество елементи (агрегати, 

блокове, модули и др.). За такива обекти възстановителните работи, извършвани за 

отстраняване на отказ чрез ремонтно-регулировъчни работи и замени на отделни 

отказали елементи на системата напълно не я обновяват.   

Извършва се контрол от бордни и наземни средства за контрол (БНСК). 

Бордният контрол е зададен с вероятността βб –за приемане на неизправния елемент 

на системата за изправен от бордните средства (екипаж, бордни автоматични средства 

за контрол и вградени средства). Наземният контрол се извършва след завършване на 

полета в моментите от време iTп , i=1, 2, …. Средното време на един полет е равно на 

Тп. Наземният контрол е зададен с аналогична вероятност βн - за приемане на 

неизправния елемент за изправен от наземните средства за контрол (контрол по полетни 

данни, наземни автоматични средства и контролно-проверочна апаратура). Може да се 

приеме, че наземният контрол е с по-голяма достоверност от тази на бордовия  т.е. 

.бн   

Решение за възстановяване на обекта се взема след полета, ако при бордния 

или наземния контрол се установи състояние на обекта «не годен», при което 

отказалия елемент се заменя с нов от запасния фонд. На системата се извършва 

възстановяване чрез малък ремонт. 

Задачата на анализа на описаната стратегия на експлоатация се състои в 

получаване на изчислителни формули за показателите, представени по-долу в 

изложението.  

Математическият модел се получава на основа на формулата за пълната 

вероятност [1].  

На фиг.1 е показан процеса на функциониране на обекта във вид на дърво на 

състоянията. От него можем да получим израз за показателя вероятност за i – ти полет 

с отказал обект Pпо(iTп), i=1, 2, …. Сумирайки състоянията «неработоспособно» след 

всеки i – ти полет ще получим следните рекурентни съотношения за вероятността 

Pпо(iTп): 

         

,a)a1()a1)(a1(

a)a1()a1)(a1)(1)(T(P

a)a1)(a1)(1](T)3i[(P

a)a1)(1](T)2i[(P]a)1(][T)1i[(P)iT(P

i1i21

i1i32нбппо

i1i2iнбппо

i1iнбппоiнбнбппоппо





















          

(1) 

където 








пiT

пT)1i(

dt)t(

i e1a е  вероятност за отказ на обекта с наработка iTп; λ(t) – 

интензивност на отказите. 
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В израз (1) може да се отдели съставяща, която определя, че по време на i-1 – ия 

полет и след него отказа на обекта няма да бъде открит от бордните и наземните 

средства за контрол.  

  

                          .].T)1i[(P]T)1i[(P нбппопно                                              (2) 

Анализът на (1) показва, че вероятността за i – ти полет с отказал обект Pпо(iTп) 

се определя като сума от вероятностите на две несъвместими събития – събитието 

“възникване на отказ на обекта в i – тия полет” и събитието “пускане на самолета в i – 

тия  полет с отказал обект” (“неоткриване на отказа по време на i-1 – вия полет от 

бордните и след него от наземните средства за контрол”). 

                     ],T)1i[(P)iT(P)iT(P пнопвппо        i=1, 2, …, k                               (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Фигура 1. Процес на функциониране на система от АО. 

 

От (3) и (2) може да се получи израз за вероятността за възникване на отказ в 

i – тия полет, определян чрез вероятността за полет с отказал обект 

                             
.].T)1i[(P)iT(P

]T)1i[(P)iT(P)iT(P

нбппоппо

пноппопв




                                    (4) 

  

.a)a1(a)a1()1)(T(P

...

a)a1)(1](T)2i[(Pa)1](T)1i[(P)iT(P

1i

1j
ij

1i

2j
ijнбппo

i1iнбппоiнбппопв


















            (5) 

Да определим вероятността за това, че по време на i -1 – я полет, или след 

него отказа ще бъде открит от средствата 

                           ).1](T)1i[(P]T)1i[(P нбппопоо                                      (6) 

Наз. к-л и 

възс-не 

нг – резултат от бордовия или наземния   контрол  «не годен»; 

     - неработоспособно състояние.  - изправно състояние; 

1-а2 

нг 

нг 
1-βн 

βн 

1-βн 

βн 

нг 

нг 

1-βб 

βб 
а2 

1-βб 

βб 

1-а1 

1-а2 

1-βб 

βб 

βн 

1-βб βб 

1-βб 

2Тп Тп 

нг 

1-а2 

а2 

1-βн 
а1 

нг 

нг βб 

а2 

нг 

1  полет и 

борд. к-л 
Наземен контрол  и 

възстановяване 

 

 

2 полет и 

борд. к-л 
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   За изчисляването на компютър формула (1) е удобно да се преобразува в 

следния вид: 

  ,]T)1i[(Pc

)a1(

1
)jT(Pc)1()iT(P нбппо

1i

1j
ij

1i
i

ппоiнбппо 



 









               

(7) 

където коефициентите  



 

1

1j
j11 .k,...,3,2,a)a1(c;ac

 
От сравнението на ck и ck-1 може да се получи рекурентна формула за изчисля-

ване на коефициентите cν  

             1ac  за ;1      



  a)a1(

a

c
c 1

1

1    за .k,...,3,2                   (8) 

На фиг. 2, 3 и 4 са показани резултатите от моделирането, от които е видна 

динамиката на изменение на вероятността за безотказна работа при стойности на 

интензивността на отказите и достоверността на бордния и наземния контрол, указани 

при графиките.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фигура 2. Идеален контрол и отсъствие на такъв. 

 

βб=1,   βн=1 

λ(t)=2.10-3+5.10-4 t, 1/ч. 

βб=0,   βн=0 
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Фигура 3. Високи стойности на грешките на бордния и наземния контрол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4 Контрол с малки и по-големи грешки. 

 

Анализът на модела може да продължи с определяне на математическото 

очакване [1]: 

- на броя полети N1 с отказал обект на интервала (0, Т)  

                                               



k

1i
ппо1 )iT(P)]T(N[M ;                                            (9) 

- на броя на отказите N2 на обекта на интервала (0, Т)  

                                             



k

1i
пв2 )iT(P)]T(N[M ;                                              (10) 

- на броя на пропуснатите откази N3 поради грешки на контрола 

 

βб=0,1   βн=0,01 

βб=0,9  βн=0,5 

λ(t)=2.10-3+5.10-4 t, 1/ч. 

βб=0,5   βн=0,1 

βб=0,9   βн=0,5 

λ(t)=2.10-3+5.10-4 t, 1/ч. 

βб=1,   βн=0,9 
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1k

1i

1k

1i
ппонбпно3 )iT(P)iT(P)]T(N[M ;                           (11) 

-   на броя на откритите откази N4 от БНСК 

                                









1k

1i

1k

1i
ппонбпоо4 )iT(P)1()iT(P)]T(N[M ;                  (12) 

- на броя полети N5, в които обекта е функционирал изправно и безотказно 

                                
 


k

1i

k

1i
ппопо5 )]iT(P1[)iT(P)]T(N[M ,                             (13) 

където: Pо(iTп) - вероятност за i- ти полет с изправно състояние на обекта. 

Като пример, на фиг. 5 са показани в динамика числови характеристики, изчис-

лени по (10) и (11) за курсова система на самолет, която в структурно отношение е 

сложен обект. На същата, по статистически данни от експлоатацията е определена 

интензивността на отказите .ч/1,t10.492,210.225,5)t( 64    Достоверността на 

контрола на борда е 5,0б  , а тази на наземния контрол е 1,0н  . 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат от направените изследвания могат да бъдат направени следните 

изводи:          

1. Отсъствието на борден и наземен контрол води след 150 ч. само до нулева 

надеждност на системата (фиг.2). 

2. С увеличаване на наработката надеждността на обекта се намалява. Това е 

така защото малкият ремонт не обновява напълно системата (фиг. 2, 3, 4). 

3. При високи стойности на грешките на бордния и наземния контрол 

надеждността стремително се влошава (фиг. 3). 

4.  Контролът с малки грешки повишава надеждността на обекта, но 

въпреки това с увеличаване на наработката тя намалява. Затова за сложни в структурно 

отношение обекти от АО е необходимо да се извършват регламентни, ресурсни и други 

профилактични работи, които да поддържат експлоатационната надеждност на 

системата на високо ниво. Например, необходимо е да се извършват регламентни 

работи на всеки 200 ч., при което надеждността на системата няма да стане по-малка от 

0,9 (фиг.4). 

5. Моделът дава възможност да се прогнозира експлоатационната надежд-

ност на сложни системи от АО. От фиг. 5 се вижда, че за 1400 ч. наработка на курсовата 

система ще възникнат 3 отказа, а в полет няма да бъде пропуснат отказ. Прогнозата дава 

възможност на инженерно-техническия състав да планира необходимите запасни 

елементи на системата на предстоящия период на експлоатация. 
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Фигура 5. Числови характеристики на курсовата система. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Какво е MEMS технология? 

Тя включва голямо разнообразие от микро – електромеханични сензори, които 

широко са навлезли в ежедневието ни. Този вид технология е съвкупност от техники и 

процеси, чрез които се произвеждат миниатюрни устройства. Размерите варират от 

микрон(μ) до няколко милиметра.  

Настоящата технология намира голямо приложение в авиационната индустрия, 

автомобилостроенето, космическите технологии, биомедицинските приложения, 

фотониката, мастилено – струйните принтери, безжичните и оптичните комуникации и 

други. 

При производството им се използват повърхнинната технология (Surface 

Micromachining) и дълбочинната технология (Bulk Micromachining). Използваните 

материали включват полупроводникови елементи, пластмаси, керамика, 

фероелектрически магнити, биоматериали и други. [5] 
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MEMS устройства варират от относително елементарни структури, които могат 

да имат или нямат подвижен елемент до изключително сложни електромеханични 

системи с множество подвижни елементи. 

MEMS се използват като сензори, задвижващи механизми, превключватели, 

контролери и светлоотражатели.  

Най – предпочитаните елементи са микросензорите и микродвигателите. Те са 

определени като устройства, които преобразуват енергията от една форма в друга. 

Микросензорите преобразуват механичния сигнал в електрически, а микродвигателите 

преобразуват електрическата енергия в механична. 

 

2 СЪДЪРЖАНИЕ 

 

2.1 Цел 

В статията се прави преглед на най - използваните сензори при измерване 

параметрите на атмосферата. Разглеждайки принципа им на действие те се 

класифицират в зависимост от характеристиките и приложението им [2, 3, 4].  

2.2 Измервани параметри на атмосферата с помощта на MEMS 

технологията. 

В доклада са представени сензори, които измерват четирите основни параметъра 

на атмосферата. Първите три от тях се измерват чрез MEMS сензори, а последният с 

анемометър. 

2.1.1 Температура на въздуха; 

2.1.2 Атмосферно налягане; 

2.1.3 Влажност на въздуха; 

2.1.4 Скорост и посока на вятъра. 

 

3. КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 

 

Съществуват големи разновидности от сензори, измерващи горе посочените 

параметри на атмосферата. 

С напредване на технологиите, в практиката по – голямо приложение намират 

интегрираните сензори (Integrated Sensors). Те най – често се наричат „интелигентни“ 

сензори (Smart Sensors), защото превръщат информацията в двоично число.  

Те са модернизирани с вградена електроника, която обработва събраните данни и 

предаването им се осъществява чрез програмни методи. 

С всяка по – нова серия интегрирани сензори, предимствата се увеличават, а 

недостатъците намаляват. 

 

3.1 Сензори за измерване на температурата на въздуха. 

Общи предимства и недостатъци:  

Предимства: точни параметри, малки отклонения, дълъг експлоатационен срок 

и широк температурен диапазон. 

Недостатъци: малко свободно пространство във вътрешността и затруднено 

движение на въздуха. Създават се условия за прегряване в определени зони, влошаване 

на параметрите и повреда. 

Условие за издръжливост при високи температури. 

При автоматизацията на технологичните процеси често е необходимо да се 

вземат индикатори за температурни промени, за тяхното зареждане в контролни 

системи, с цел по-нататъшна обработка. Това изисква много точни сензори с ниска 

инертност, способни да издържат на високи температурни натоварвания в определен 
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диапазон на измерване. 

Температурата е една от най – често измерваните физични величини. 

В практиката най-голямо приложение са намерили: термоелектрическите 

(термодвойките), терморезистивните и полупроводниковите температурни сензори. 

3.1.1 Термодвойки 

Температурният им диапазон е най – голям. Те имат един съществен недостатък 

и той е, че при измерване на променливи температури има голямо времезакъснение – от 

десетки секунди до няколко минути. 

3.1.2 Терморезистивни сензори 

Температурният им диапазон е по – малък от този на термодвойките. 

Предавателната им характеристика има линейна и нелинейна част, като в 

практиката се предпочита използването им само в линейната област, но това води до 

ограничаване на температурния обхват, при който се прилагат. 

3.1.3 Полупроводникови температурни сензори. 

Съвременните полупроводниковите сензори се произвеждат като интегрални 

схеми. Те имат висока линейност в работния диапазон.  

Обхватът на измерваната температура е по-малък в сравнение с този на 

термодвойките и терморезистивните сензори, но имат няколко съществени предимства 

и те са: малки размери, евтини и имат удобен интерфейс с други устройства като 

микроконтролери.  

При тях се извършва линеаризация на характеристиката на сензора в самата 

интегрална схема.  

За много приложения се изисква температурата да бъде преобразувана в цифров 

вид. Това се постига чрез преобразуване на изходния аналогов сигнал в цифров чрез 

аналогово - цифров преобразувател (АЦП), който е вграден в интегралната схема. 

Принцип на действие на полупроводникови температурни сензори 

На фигура 1 е показана опростена структура на цифров полупроводников 

температурен сензор. 

Биполярният транзистор създава постоянно напрежение с нелинейна зависимост 

от температурата, но на изхода на блока за калибровка тя вече е линейна. Блокът „АЦП“ 

извършва до около 10 преобразувания в секунда. Полученото двоично число на изхода 

на „АЦП“ чрез блока „Логика“ се прехвърля на регистрите, чийто брой и 

предназначение също са в зависимост от сензора. Блокът „Интерфейс“ формира 

числото и го изпраща в последователен код чрез изхода. Също част от сензорите 

съдържат блок „Памет“ и/или блок „Сигнал за тревога“, на чийто изход се получава 

съответното логическо ниво при температура над определена стойност. 

 

 
 

Фигура 1. Структура на цифров сензор за температура 

 

Размерите на корпусите и постояннотоковата консумация на съвременните 

сензори непрекъснато намаляват. Тези особености правят сензорите подходящи за 

преносими прибори (таблети, смартфони, фотоапарати, и др.). Такива са сензорите от 
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серия AS6200 и STS31. Съществуват специализирани сензори с разширен обхват на 

измерваните температури за работа в автомобили и дронове, и за осигуряване на 

контрол и защити. Такива са датчиците ADT7312 и TSYS01. 

 

 

3.2 Сензори за измерване на атмосферното налягане. 

В зависимост от предназначението, като най-голяма е групата на сензорите за 

абсолютно налягане (Absolute Pressure Sensor), като в зависимост от стойността му те се 

разделят на 3 подгрупи. 

3.2.1 Сензори за ниско налягане (Low Pressure Sensor) то е обикновено 

няколко kPa, а характерните им приложения са в уреди за контрол на въздуха в 

жилищни и производствени помещения. Пример за такъв сензор е моделът BSP110. 

3.2.2 Сензори за средно налягане (Mid Pressure Sensor) са с максимална 

стойност около 100 kPa и имат приложения в индустрията (помпи, роботика), 

автомобилите (контрол на налягането на горивото и маслото), медицински уреди 

(например за измерване на кръвно налягане). Примери за такива видове сензори са: 

MLX90819; MP3V5060 и др. 

3.2.3 Сензори за високо налягане, (High Pressure Sensor). Те са за максимално 

налягане над 100 kPa, като например моделът BM1383AGLV. 

Сравнително малък е относителният дял на сензорите за барометрично налягане 

(Barometric Pressure Sensor). По своята същност това са сензори за високо налягане. 

От последните характеристики са тези в преносими прибори, дронове и за 

подобряване на прецизността на GPS устройства. 

Предимства и недостатъци. 

Предимствата са малки размери и ниска цена, а основен недостатък е наличието 

на движещи се части. 

Принцип на действие на сензор за измерване на атмосферното налягане 

Напрежението от моста се усилва и подава на АЦП, като в част от моделите чрез 

измервателен блок „Тест“ и изхода „Тест - изход“се осигурява контролирането му. В 

блок „Логика“ е за необходимата обработка на данните и чрез „Интерфейс“ те се 

получават с последователен код на изхода. Ползваната в част от сензорите „Памет“ 

запазва съдържанието и след изключване на захранването. 

 

 
 

Фигура. 2 Структура на цифров сензор за атмосферно налягане 

 

3.3 Сензори за измерване на влажността на въздуха. 

Този тип сензори са по - малко в сравнение с предните два вида, тъй като 

измерването на влажността се налага по - рядко от температурата и налягането. При 

това измерването обикновено се съчетава с регистрирането на други физични величини 

чрез комбинирани сензори, което е причина за малкото количество сензори само за 

влажност, практически са само аналогови. 

Характерни приложения на сензорите са в климатични, сушилни и хладилни 

системи в индустрията и бита, в медицински и битови прибори, метрологични и 

метеорологични уреди, автомобили и др. 

3.3.1 Психрометрични сензори 
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Психрометричните сензори за влажност функционират на базата на 

зависимостта на влажността на въздуха от показанията на сух и мокър термометър.  

Принципът на действие от този тип е изграден върху физическите свойства на 

топлинните загуби при изпаряване. Дизайнът използва сух и мокър детектор, като 

температурната разлика между тях позволява да се определи съдържанието на водни 

пари във въздуха. Пример за такъв сензор може да бъде електронна метеостанция CX-

506 с вътрешен термометър, влагомер, часовник и аларма. 

3.3.2 Капацитивни сензори 

Капацитивните сензори представляват електрически кондензатори, които 

променят капацитета си под действие на входната величина. 

Принципът на действие се основава на промяна в диелектричните свойства на 

въздуха в зависимост от съдържанието на водните пари в него, което води до 

увеличаване или намаляване на капацитета. Пример за капацитивен сензор е моделът 

HCH-1000. 

Предимствата са голям обхват за измерване на влажността на въздуха, малки 

размери, евтини и могат да се използват за любителски и професионални цели. 

Недостатък на този тип сензори е влиянието на замърсяването на повърхнините 

на електродите. Това налага почистване и обезмасляване на повърхнините на детайлите. 

3.3.3 Резистивни сензори 

Основата за функционирането на такова устройство е принципът за промяна на 

съпротивлението, в зависимост от съдържанието на влага в него. Пример за това е 

детекторът SYH-2RS [5]. 

3.2 Анемометри 

Анемометърът е устройство, което се използва в метеорологията и служи за 

измерване на скоростта и посоката на вятъра. 

Видове анемометри 

Те най-често се систематизират в пет основни групи. Основно се различават се 

като конструкция и се класифицират на основата на различни признаци. 

3.4.1 Механични анемометри 
Към групата на механичните анемометри се отнасят уреди, работата на които се 

базира на аеродинамичните сили, възникващи при обтичане на тела със специфична 

форма с въздушен поток. Сред най-често използваните уреди от тази група са 

чашковите и крилчатите анемометри. 

3.4.1.1 Чашкови анемометри  
Определени са като най-разпространените и широко използван вид анемометри. 

Това е така защото имат сравнително елементарна конструкция и добри 

характеристики. Основен конструктивен елемент на чашковите анемометри са 

полусферични чашки (три или четири на брой), въртящи се около вертикална ос. 

Принципът им на действие се основава на разликата между съпротивленията на 

въздуха при обтичане на вдлъбнатата и изпъкналата част на полусферичната чашка. 

Съпротивлението при обтичане на вдлъбнатата част е три пъти по-голямо от 

съответстващото му при обтичане на изпъкналата. Между съпротивлението на въздуха 

и оборотите на въртене на уреда съществува пропорционална зависимост. 

3.4.1.2 Крилчати анемометри 

При тях ролята на първичен приемник се изпълнява от пропелер. За разлика от 

чашковия анемометър, който се върти около вертикална ос, перпендикулярна на 

посоката на вятъра, крилчатият трябва да се постави успоредно на нея. Следователно, 

оста на пропелера следва винаги да е успоредна на посоката на въздушния поток. По 

тази причина се препоръчва крилчатите анемометри да се комбинират с ветропоказател. 

За този вид уреди е характерно, че броят на оборотите на пропелера за единица 
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време е пропорционален на скоростта на измервания поток. Преобразуването на 

оборотите на пропелера в електрически сигнал обикновено се осъществява чрез 

електрически контакт, който се затваря при всеки негов пълен оборот. Генерираното 

изходно напрежение е пропорционално на скоростта на въртене. Крилчатите 

анемометри измерват директно средната скорост на въздушния поток. 

3.4.2 Манометрични анемометри 

Манометричните прибори измерват динамичното налягане. Манометърът е 

подобен на тръба. Това е устройство, което измерва атмосферната мярка. Има два типа: 

затворена тръба и отворена тръба, но и двете измерват налягането, като то се сравнява, 

упражнявано от атмосферата в единия край на тръбата с известно налягане в другия. 

Манометричните тръби обикновено се пълнят с живак. 

3.4.3 Акустични анемометри 

С акустичните анемометри се определя както скоростта на потока, така и 

посоката му, на базата на ултразвукови вълни.  

Принцип на действие. 

Анемометърът е оборудван с две двойки ултразвукови преобразователи, 

разположени едни срещу други. Последователно, всеки преобразовател излъчва 

ултразвуков сигнал, с посока през въздушния поток към срещуположния 

преобразувател. Ако посоките на потока и ултразвуковия сигнал съвпадат, сигналът ще 

премине разстоянието от излъчващия до приемащия преобразовател по-бързо. 

Съответно, ако потокът има противоположна на сигнала посока, времето, за което 

ултразвуковият сигнал ще достигне до срещуположния преобразувател, ще е по-дълго. 

Чрез пресмятане на времето, необходимо на звуковия сигнал да достигне до 

срещуположния преобразувател и да се върне обратно, се определя скоростта на потока. 

Посоката на въздушния поток се определя в зависимост от ъгъла, под който той пресича 

ултразвуковите вълни. 

Акустичните анемометри се използват широко, тъй като се отличават с висока 

точност и конструкция, в която отсъстват движещи се части. Също така те запазват 

оптималните си експлоатационни характеристики в турбулентна среда. 

3.4.4 Лазер-доплеровият анемометър 

Работата на оптичните анемометри се основава на т.нар. ефект на Доплер. 

Скоростта на въздушните потоци при лазер-доплеровите анемометри се измерва, 

благодарение на лазерен лъч. За разлика от вече разгледаните уреди тези анемометри 

осигуряват безконтактно измерване на скоростта на газообразни, течни и твърди среди, 

съдържащи светоотразяващи частици. 

Принципът им на действие се основава на измерване разликата в честотите на 

вълните, възникващи в резултат от отражението на лазерния лъч в движещите се 

частици. 

Оптическите анемометри се характеризират с висока точност и бързодействие. 

Измерват скоростта на въздушния поток в много широк диапазон от няколко 

микрометра до няколко километра в секунда.  

Въпреки предимствата си, лазерните анемометри са сложни като конструкция и 

скъпи уреди, поради което се използват по-широко в индустрията. 

 

3.4.5 Термоанемометри. 

При термоанемометрите измерването на скоростта се базира на промените в 

температурата на нагрято тяло, зависещи от скоростта на обтичащия го въздушен поток.  

Принцип на работа. 

Термоанемометрите използват зависимостта между промяната на температурата 

на едно нагрято тяло, обтичано от въздушен поток, и неговата скорост. Ако тялото се 
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подгрява непрекъснато, то зависимостта е между неговата равновесна температура и 

скоростта на потока. Във вид на чувствителен елемент при термоанемометрите се 

използват тънки проводници и ленти, с малка топлинна инерционност и висока 

устойчивост на вибрации.  

Предимства и недостатъци на термоанемометрите 
Предимствата са: висока чувствителност и широк диапазон на измерване.  

Недостатъците са: чупливост на нишката, нелинейна измервателна 

характеристика, загуба на чувствителност с времето и др.  

За да се поддържа чувствителността на прибора достатъчно висока, е 

необходимо температурата на чувствителния елемент да бъде значително по-голяма от 

температурата на въздушния поток [7]. 

 

4. КОМБИНИРАНИ СЕНЗОРИ 

Новата генерация комбинирани сензори дава възможността да се измерват две и 

повече величини.  

Независимо от увеличената сложност на сензорите размерите им обикновено не 

са по-големи от тези на приборите за една величина, а постояннотоковата консумация е 

в граници, които позволяват запазването на възможностите за вграждане в преносими 

устройства с батерийно захранване. 

На фигура 3 са показани сензори, които са съвместими с Arduino, Raspberry Pi и 

с други платки за разработка (като например ESP32 или ESP8266). Такива модели са 

BMP180, BMP280, DHT22, DHT11 и др [1, 6]. 

 

 
 

Фигура.3 Комбинирани сензори  

 

 

 

5. ИЗВОДИ 

 

В статията е направен обзор на различни видове MEMS сензори и анемометри. 

Всеки един от тях може да се използва за различни цели, но съвместното им използване 

позволява получаване на пълна информация за параметрите на атмосферата в дадена 

точка от пространството. Обобщaването на информацията от няколко измервателни 

точки, ще позволи прогнозиране на атмосферните смущения и турбулентности в дадена 
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област. 
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Abstract 

The objective of this paper has been to analyze some of the existing socio-economic 

phenomena such as progress, class division, new industries and forecasts. According to the author, 

modern life, new technologies and the abundance of information have distorted the understanding of 

them and a new complex approach to their study was required. That approach included the study of 

human behaviour, social relations, the consequences of policies and decisions in society. The approach 

of complex research and comparative, social anthropological and historical analysis was used. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Светът става все по- сложен и са необходими нови подходи за неговото 

изследване. Целта на статията е да представи част от проблемите на съвременния свят и 

необходимостта от нов интердисциплинарен подход при който са представени 

взаимозависимостите на знанието от различни науки. През последните години в науката 

се наложи подход на комплексно изследване, като цивилизацията и обществото се 

разглежда като жив организъм с поведение, различно от това на отделните човешки 

същества от които е съставен [7]. Учените енциклопедисти / Уйлям Пети, Франсоа 

Кене, Адам Смит и други/ през 17- 18 век следват този поход, но по-късно техните 

възгледи са теоретизирани от техните последователи и подчинени на теорията, в която 

съществуват ясни връзки и зависимости между явленията, обикновено подчинени на 

създаването на модели допускащи различни рестрикции. Сега учени от различи 

направления на знанието предлагат подход в научнoто изследване, който наричат наука 

за комплексните системи. Науката за комлекснните системи предлага нов метод за 

mailto:randnik@abv.bg
mailto:randnik@abv.bg
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изследване, който отхвърля традиционния рестриктивен научен подход и се стреми да 

интегрира взаимодействията и промените на различните системи като физика, 

биология, икономика и технологии. Този подход включва изследване на човешкото 

поведение, социалните връзки, последиците от политиките и решенията в обществото. 

Поведението на  комлексните системи не може да се предвиди  по техните характерни 

свойства, поради това е невъзможно създаването на модели.  

Комплексните системи имат нелинейно поведение, като реагират по различени 

начини в зависимост от контекста. Те нямат обща теория, като изследователите се 

отнасят към различните проблеми в зависимост от специфичната област на изследване. 

Един от подходите на изследване на комлексните системи е мрежата интегрираща 

зависимостите и взаимодействията между различните системи. Този подход позволява 

на изследователите да поставят въпроси за човешкото поведение, последиците от 

политиките и вземането на решения, който остават неизследвани от рестриктивния 

научен подход. Комплексните системи допускат съществуването на случайност, 

несигурност и неизвестност, както на събитията, който ще се случат, така и на техните 

последици и възможни взаимодействия. Според науката за комплексните системи 

съществуват събития и променливи, който са извън средното разпределение на 

Гаусовата крива, които не могат да се обхванат от статистиката и анализират. 

Комплексност означава самостоятелност на отделените автономни части, които се 

диференцират и интегрират при необходимост. Независимо дали е в стопанската 

дейност или в друг домейн, аксиомата на комплексността допуска, че поведението на 

отделния човек е рзлично от това на група от хора.  

Най-важната характеристика на комплексните системи е че поведението на 

системата е различно от поведението на съставящите я елементи, по-този начин 

съществува разнообразие на поведението.  Взаимовръзката и вътрешните отношения са 

по- важни от природата на самите части [1]. При изследването на комплексните системи 

е необходимо да се индетифицират техните елементи, като се анализират тяхната 

природа, същност, качества и еволюция [2].   

Използвайки комплексиния подход ще се опитаме да обясним някои съвременни 

социално икономически явления, които са разглеждани от науката в определени модели, 

които са отраничили изследването до там че положителните черти на тези явления са 

приемани почти беусловно, а отрицателните са скрити. Тези явления в статията са 

разгледани като комплексни системи с техните елементи, връзки и взаймодействия.  
2. ПАРАДОКСЪТ НА ПРОГРЕСА 

 Историята на човешката цивилизация не е история на непрекъснатия прогрес, 

тъй като има периоди през който човечеството се връща назад, при което се нарушават 

морални и социални ценности. Натрупването на богаство и знание през един период се 

сменя с бедност, упадък и невежество през друг. Увеличаването на знанието е безспорно 

и необратимо. Въпреки различните реални подобрения в обществото и управлението, 

може да се окаже, че те са временни. Увеличаването на знанието ни заблуждава, че 

хората сме различни от останалите животни, но нашата история доказва че това не е 

така. [9, p. 155] 

 Хората са живели стотици хиляди години като ловци събирачи на плодове, и едва 

няколко хиляди като земеделци. Философът Джон Грей предлага една различна гледна 

точка за етапите и развитието на човешката цивилизация. Преминаването от неолитната 

към земеделската епоха, от ловци събирачи на плодове към фермери земеделци не 

предизвиква огромно подобряване на благосъстоянието и свобода за обществото. Също 

както и промяната от индустриалната революция към информационното общество, 

увеличава производителните силите на обществото, но не увеличава тяхната свобода. 

Ловците събирачи винаги са имали достатъчно за нуждите си, като не е трябвало да 
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работят за да натрупват повече. В мисленето на тези, които смятат, че богатството е 

изобилие от предмети /като класическите икономисти/, те са живели бедно, но от друга 

гледна точка те са живели по-свободно, като не са имали понятие за бедност и не е 

съществувало социално неравенство, което сега стана огромно.  

 Земеделската епоха предизвиква някои необратми промени в начина на живот на 

ловците събирачи. Номадския начин на живот на ловците събирачи е в район от няколко 

мили, поради което не съществуват големи преселения на хора. Появата на земеделието 

води до увеличаването на хората и предизвиква търсене на земя за обработване, което 

принуждава големи общности от хора да се преместват и колонизират нови земи. Така 

земеделието, а не ловът създава номадите. Ловците събирачи са по-здрави от 

земеделците, въпреки че живеят по малко. Земеделския начин на живот е свързан с 

тежестта на работата. Ловците работят по малко дори в сравнение със съвременните 

хора. 

 Появата на земеделието довежда до ново явление - класовото разделение. В 

миналото събирачите на плодове не натрупват и запазват храна, както нямат и 

постоянни източници на храна, като овощни градини и стада с добитък. Прехранват се 

от диви растения и животни, и като изключим децата болните и възрастните, всички 

търсят храна. Нямат крале, професионални експерти на щат и други социални 

паразити дебелеещи за сметка на другите. 

 Разрастването на фермерството създава контраст между измъчваните от болести 

хора и здрав елит. Пример за това е контрастът в скелетите открити в гръцка гробница 

преди 1500 години. Кралските скелети показват че са се хранили по -добре от масата 

хора, като ръстът им е 4-6 сантиметра по-висок от този на останалите. Зъбите на елита 

почти не са падали за разлика от масите [14, р. 181]. 

В развитието на човечеството прогресът е мит. Сега сме по-уязвими от преди и 

епидемията от корона вирус го доказа. За либералните хуманисти прогресът е суеверие, 

което е далече от човешката природа. Хуманизмът има за произход християнството с 

неговата идея че светът може да стане по-добър в резултат на свободния избор на 

хората. Вярата в прогреса и науката, като част от хуманизма също идва от религията. 

Самият хуманизъм не е наука, а религия. Идеята на прогреса е светското разбиране на 

християнската вяра в провидението.  В науката и събирането на информация прогресът 

е кумулативен, но в човешкия живот не е, като това което е спечелило едно поколение 

може да бъде лесно загубено от друго [9, р.XIII].  

В съвременността промяната заради самата промяна, която се наблюдава в 

начина на живот, архитектура, хранене и други области е обратно на прогреса, поради 

това че прекалено честите промени, пречат да се задържат ползите от предишните 

промени. Еволюцията и прогресът също представляват промяна, но тя не се извършва 

прекалено често [3, с. 189]. В съвременнния свят икономиката става все по-ефективна, 

специялизацията все по-голяма, като се използват повече подизпълнители. Стоките на 

склад намаляват, продава се по интернет, но забавянето или провала в едно звено на 

веригата водят до крах. Сега икономиката е по-ефективна, но грешките струват повече и 

случайностите са много по-скъпи [4, с. 136]. 

Живеем в свят, който не разбираме, но сме все по-убедени и уверени в 

обратното. Светът става все по-свързана глобална комплексна система, което превръща 

локалната епидемията в пандемия, която пък става причина за световна икономическа 

криза. В книгата си Черния лебед Насим Талеб публикувана през 2007г. предвижда 

световна епидемия, която ще бъде устойчива на познатите ни антибиотици и ще се 

разпространи по целия свят. Причината за това е изкуствената стабилност в която живее 

света и желанието да се премахне изменчивостта [3, с. 462]. Епидемията от Корона 

вирус през 2020 г. доказа крехкостта на модерността. Самият Талеб през нарича тази 
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епидемия не черен, а бял лебед, тъй като може да се предвиди с голяма сигурност. 

Появата на такава остра епидемия е неизбежна, като резултат от структурата на 

модерния свят. Икономическите и последици от епидемията ще са по-сложни заради 

свързаността на икономиката и нейната свръхоптимизация. Модерният свят предполага 

все повече рискове които не подозираме [12, 2020].  

В античността героизмът е жертвата, която героя прави за другите. 

Съвременните герои не са посветени на обществото, а на себе си. Качества им не са 

резултат от обществени ценности защото такива няма. Без обществени ценности 

животът на човек е посветен на себе си, а не на другите. Човекът девалвира защото 

обществото не му предлага ценности и е принуден сам да си ги създава. Цялата 

творческа дейност е прехвърлена от обществото на отделния човек, като съвременния 

човек трябва да разполага със световната информация от интернет и социалните мрежи 

за да очертае жизнения си път. Сега става невъзможно семейството да насочи децата 

към дейност в която да се квалифицират и реализират, както е ставало в миналото. 

Възможностите сега са в огромни, но са в глобалния свят и разпознаването им става по-

трудно от преди. Богатството, което според класическите икономисти е натрупване на 

стоки, в съвременния свят също е огромно. Но липсва свобода и се увеличава 

социалното неравенството, което е в резултат от разпределението. Разпадат се 

традиционни социални общности, семейство и малки групи, като се появяват нови 

социални групи и явления.  
3. СЪВРЕМЕННОТО КЛАСОВО РАЗДЕЛЕНИЕ- ВЪЗНИКВАНЕТО НА 

ТАНТАЛОВАТА КЛАСА  
Съвременния свят предполага ново класово разделние. Всяка епоха създава 

класите, които са и необходими и стават двигател на икономическото и развитие. 

Доскоро се споделяха ценностите на средната класа, според които, работата и 

предприемчивостта са фундамента за успеха в живота. В античността и през 

средновековието средна класа не съществува, в Римската империя съществува 

малцинство от много богати и множество бедни пролетарии. Феодалните държави се 

управляват от местна земемевладелска аристокрация, която подчинена на владетеля и 

крепостни селяни.  

Класите през периода класическата икономическа теория са земевладелци, 

капиталисти и наемни работници. Фокусът на класическите икономисти от XVIII–XIX 

век е земеделието и изхранването на населението /примерно физиократите/. 

Класическите икономисти смятат храната за основна за средствата за съществуване на 

работника. В техните теории работникът получава минума средства за същестуване, 

като съществуват естествени ограничения за повишването на работните заплати над 

този минимум. В техните представи богатство е изобилие от стоки, но работниците 

получават отново минимум средства за съществуване. Не съществува изобилие от избор 

. 

През най-продължителния период на мир през ХІХ век, след наполеоновите 

войни до Първата световна война, в света има голямо неравенство. Мнозинството от 

хора изкарват колкото да живеят. Икономистите от този период също смятат, че 

работната заплата по естествени причини се свежда до минимума средства за 

съществуване. Съществуващото неравенство поражда класовите теории, и появата на 

социалистически движения. Марксистката теория, която се появява тогава твърди, че 

богатството на капиталистите се създава от незаплатения труд на работниците. През 

ХІХ век само много богатите са предпазени от бедност. Богатите могат да прекарат 

живота си без контакт с бедните. Цената на мирът е изчезването на демокрацията и 

появата на олигархия на богатите.  

Средната класа се появява като трето съсловие - дребната буржоазия през 
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периода на меркатинлизима. Средната класа е буржоазия, която играе огромна роля за 

развитието на културата и създаването на ценностите на обществото. В английския език 

се избягва терминът буржоазия и се предпочита средна класа. Термина буржазия 

/произходът му е латински/ се появявя в началото на ХІ век първоначално за да опише 

свободните от феодални задължения, жители на градовете. Буржоата не е селянин, 

крепостен, но не е и благородник [13]. 

 Живота на средната класа в близкото минало се основаваше на изграждането на 

кариерата в работата, като хората сравнително рядко сменяха работните си места. Сега 

длъжностите, които съществуваха преди няколко години изглеждат като тези от 

средновековието. В съвременния свят се увеличава богатството, но заедно се него 

нарастват зависимостите, а не свободата. Няма богатство без зависимост, както и 

безплатна свобода. Насим Талеб нарича съвременната средна класа, бюрократите, 

олигарсите - танталова класа, на името на обречения на вечни мъки Татнал. Той според 

древногръцката митология, се намирал в езеро под плодно дърво, но когато посегнел 

към плода клоните се надигали, а когато се навеждал да пие вода от езерото, тя спадала. 

Това е икономическо състояние при което изкарваш повече от минималната заплата, но 

постоянно желаеш повече богатство, власт, привилегии. Ценностите на средната класа 

са постигането на повече, но сравненията с постиженията на останалите води до ниска 

самооценка и желание за повече. Съвременния свят създава условия за перманентното 

съществуването танталова класа.  

 Индустриалната епоха създава работническата класа. Сега новите технологии 

унищожават работната сила, която създаде индустриалната революция. В богатите 

страни хората са поддържани от машините, както в миналото са били поддържани от 

природата. Парадокс е че в съвременния свят  хората  служат на технологиите, а не 

обратното. Занаятчиите, които в миналото са произвеждали за да впечатлят други хора - 

изчезват.  

Въпреки че сега хората сменят работата си по- често, те не сменят професията си 

и отраслите в които работят. Един от рисковите фактори в съвременния свят са 

човешките ресурси и непредвидимостта на наеманите служители. Доскоро хората рядко 

сменяха работата си и професията си. Според теорията за транзакционните разходи на 

икономиста Робърт Коуз, фирмата инвестира в служителят си и негово напускане 

причинява загуба за компанията. Работникът е емоционално свързан с фирмата и 

предпочита да се пенсионира там, той е по-ценен и за работодателя - инвестирал в 

неговото обучение, а не за пазара. Според Коуз фирмата търси оптимално съотношение 

на разходите между постоянно наети служители и външни подизпълнители.  

Продължителността на съществуването на големите компании през ХХ век е 

около шестдесет години, което прави възможно оставането на служителите там през 

целият им живот. При което е изпълнима теорията на Коуз. Насим Талеб нарича тези 

служители човек на компанията. Социалният живот на служителя е толкова свързан с 

компанията че напускането му е наказание подобно на остракизма в Атина. Сега 

компаниите съществуват 10-15 години, след което следват сливания или смяна на 

дейността или друго, което води до съкращения. През 90-те години на миналия век след 

технологичната революция, появата на персоналния компютър и интернет, човекът на 

компанията е заменен от човек годен за наемане. Човекът годен за наемане не се 

страхува че може да бъде съкратен, а че трябва да е годен за наемане от други компании 

[4, с. 135].  

Съществува огромна индустрия, която има за цел да запълва свободното ни 

време и ни създава усещане за носещи удоволствия преживявания. Според психолога 

Михали Чексентмихаи, свободното време не е структурирано и хората нямат представа 

какво да правят с него. Затова вместо да използват физическите и умствени ресурси за 
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да преживеят „поток” - състояние на оптимално психично преживяване на удоволствие 

от творческа работа, повечето хора гледат богати спортисти да играят на огромни 

стадиони и слушат музиканти милионери. Масовите забавления и култура са пасивни 

забавления и умствени паразити, които нямат за цел да направят някой щастлив, а да 

осигурят пари на друг [5, с. 213].  
4. НОВИ ИНДУСТРИИ ЗАДВИЖВАНЕ ОТ СТАРИ ИНСТИНКТИ  
Еволюцията е непредвидима във времето, като са необходими милиони години за 

еволционните промени. Човешкия мозък и инстинктите на съвременния човек са като 

на ловците събирачи на плодове. Ирационалността на човешката природа не е 

преодоляна през периодите на прогреса, като през историята сме свидетели на 

продължителни цикли на увеличаваща се и намаляваща ирационалност. Например 

златния век на в античния свят, през който оживява научното търсене е сменен от епоха 

на суеверия, култ и нетолерантност. Същото се случва и след Ренесанса. Тази 

цикличност се повтаря и повтаря и е част от човешката природа.  

 Новите индустрии поощряват постискани в миналото човешки инстинкти 

Според еволюционния икономист Тери Бърнам Технологичните промени започнали в 

земеделието, а по късно индустриалната и информационните революции, коренно 

променят човешкия свят. Модерният град е неестествена среда за човека, както 

зоологическата градина за шимпанзето. Нашата ирационалност може да бъде 

обяснена с инстинктите ни останали от нашите предшественици и подходящи за 

тяхната среда, а не съвременния свят, където се чувстваме като риба на сухо. 

Промените в технологиите в земеделието променят храната, с която се храним, като 

сега ядем много по-лоша храна от нашите предшественици. В миналото ловците-

събирачи на храна се хранили с каквото намерили и храната им е била разнообразна, а 

диетата им е била по- добра от съвременните диети.  

 Човешкия мозък е устроен да търси модели, които са ключови за оцеляването в 

суровата природна среда. Например за ловците е от значение откриването и 

проследяването на животното. В естествената природна среда тези модели работят 

чудесно, но в съвременната изкуствено създадена среда намирането на модел става 

проблем. До земеделската революция, всички хора в общността събират на храна. 

Съществува разделение на труда между мъжът и жената, което се отразява на техните 

мозъци. Жената в тези общества събира плодове и растения, кърми децата докато 

мъжът ходи на лов. Жените развиват памет за местоположението на обектите, тъй като 

растенията които събират са неподвижни, а мъжете имат по- добра ориентация. [8, p. 

253].  

 Хората в естествената им среда са в голяма степен рационални, променяйки 

средата и попадайки в различни ситуации те стават ирационални. Съществува дебат в 

академичните среди за причината за човешката ирационалност. Много от водещите 

поведенчески икономисти, като Ричард Талер не подкрепят идеята, че човешкото 

поведение има общо с предшестващата ни околна среда и други, според които 

първичните ни инстинкти са резултат от живота на предшествениците ни в природна 

среда [8, p. 249]. 

Съвременния капитализъм е необикновено продуктивен, но това което го движи 

не е продуктивността, а желанията. Където съществува изобилие, основната заплаха е 

загубата на желание. Икономиката започва да зависи от все по- екзотични нужди, 

движена от непрекъснато създаване на нови продукти и желания [9, p. 163]. Това е 

причината за появата на неоманията- болестта на богатото общество. Нови и нови 

преживявания и стоки, които остаряват по- бързо от когато и да било. Новите пороци 

стават защита срещу загубата на желание. Старите индустрии на богатите страни са 

изнесени в развиващите се страни. Нови професии се появяват за да заменят тези от 
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индустриалната епоха. Много от тези индустрии сега задоволяват човешки инстинкти, 

които в миналото са потискани или маскирани. Развиват се индустриите на 

забавленията, дрогата, секса, като се увеличава делът на сивата икономика. Новите 

технологии освен че пренасят информация, създават внушения и променят човешкото 

поведение. Финансовите пазари са движени от заразата и истерията, като новите 

технологии преувеличават внушенията. Хипнозата и внушението водят новата 

икономиката, а не Кейнс и Хайек [9, p.170]. 

Демокрацията е свързна с либералната икономическа политика. Сега когато има 

условия да се внушава страх, се създават благоприятни условия за централизация на 

властта и тоталитаризъм. Съвременния тоталитаризъм действа чрез интернет. Сега е 

невъзможно диктаторът да изпрати армия и полиция за потуши недоволството, но пък 

живеем в състояние на пълен контрол. Живеем в доброволно робство на новите 

технологии. След като сме съгласни веднъж да дадем личните данни, като ай пи адрес 

можем да бъдем проследявани – както местата които посещаваме, така и желанията и 

страховете, които имаме. Екранът ни наблюдава на всякъде [6]. 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Животът става все по-сложен и за съществуващите теоретични модели става 

невъзможно да го обяснят. Социалните явления се намират в постоянна динамика и 

изменение. Промените сега са толко много и бързи, че е невъзможно да се обхавнат от 

съществуващите социални и икономически теории. Науката за комплексните ситеми 

предлага подход на изследване на тези явления без създаването на модели, като се 

допуска нелинейно поведение на системите и съществуването на случайност, 

несигурност и неизвестност, както на събитията, който ще се случат, така и на техните 

последици и възможни взаимодействия. Живеем в илюзорно сигурен свят, но в 

действителност сега несигурността е много по-голяма поради комплексната структура 

на модерния свят. Светът става все по- сложен, но и по крехък. Динамиката на 

събитията предизвиква възходи и сривове, които в миналото са преживявани за 

продължителен период от време или няколко поколения. Технологите променят 

естествената ни среда, като освен удобство създават зависимости и нови страхове. В 

историята комплексните общества са уязвими от крах. Въпреки че крахът води до 

икономическо пренастройване, той може да бъде унищожителен за голяма част от 

населението, което да се лиши от възможността да произвежда и потребява 

необходимите му стоки от първа необходимост, но и да създаде благоприятни условия и 

нови възможности.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Образованието-един от най-значимите, сложни и взаимосвързани процеси 

винаги стои във фокуса на общественото внимание. Неговата роля в национален и 

международен аспект е в пряка връзка със социално-икономическото развитие на 

страната и света.  

Основните тенденции в глобализиращия се свят изправиха българското училище 

пред сериозни предизвикателства. Неговото изоставане поражда сериозна празнина 

между потребностите на индивида и обществото, от една страна, и способността на 

образованието да ги задоволи, от друга. Въпреки предприетите мерки на МОН, делът на 
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отпадащите от училище е значителен, но заедно с това нараства и делът на 

завършващите с минимални знания и умения, с ниско ниво на квалификация, с 

нестабилна или отсъстваща мотивация за трудова и професионална реализация. В 

обществото се откроява мнението, че българското образование не може да отговори 

адекватно на неговите потребности и желаният, очакван резултат от качествен 

образователен продукт, все още не е постигнат. Независимо от промяната на учебните 

програми, българските ученици продължават да трупат знания, които трудно 

трансформират в умения. 

Актуалността на този процес се засилва от общите изисквания и единните 

стандарти, които Европа поставя пред страната ни за подготовка на знаещи и можещи 

млади хора, притежаващи широк кръг компетентности и умения за успешна социална 

реализация. 

С нормативната уредба на образователната система в България от 2016 г. се 

постави ново начало на държавната политика и начините  за постигането на тези 

резултати. В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) сред 

дефинираните цели на предучилищното и училищното образование е „придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и 

активен граждански живот в съвременните общности“ [1], а в чл.77, ал. 1 на закона са 

определени девет групи ключови компетентности за придобиване на 

общообразователна подготовка, сред които е и компетентността „инициативност и 

предприемчивост“. Нововъведеният профил „предприемачески“ в гимназиален етап, 

както и новият учебен предмет „технологии и предприемачество“ ще позволи на 

обучаемите да придобият задълбочени компетентности в област предприемачество. В 

Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка е регламентирано, че: 

„Профилираната подготовка по предприемачеството е ориентирана към изграждане на 

основни знания, умения и отношения за успешно продължаване на обучението в 

университет и стартиране на собствен бизнес. Основната цел на профилираното 

обучение по предприемачество е да формира икономическа култура, управленски 

умения, компетентности и модели на поведение в областта на предприемачеството“. [6] 

СУ „Пейо Яворов”, гр. Плевен е сред малкото училища в страната, изпреварило в 

значителна степен останалите по отношение на едно от направленията на 

стратегическата рамка-повишаване на креативността и иновациите, включително 

обучение по предприемачество на всички равнища на образование и обучение. От 

учебната  2006-2007 г., както и понастоящем в училището се провежда обучение в 

„Технологичен профил – Предприемачество и бизнес” в партньорство с американската 

фондация Джуниър Ачийвмънт България. Практическото бизнес обучение, което се 

осъществява чрез програма “Учебна компания“, е пример за трансформация на знания 

от различни учебни предмети, в създаването на реални продукти или услуги и 

формиране на реални практически умения, присъщи за предприемаческата дейност. 

 

 

2. РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ПРАКТИЧЕСКО 

БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ 

 

2.1 Предприемачеството в контекста на новото време.  

 

Историческото развитие на предприемачеството като теория и практика от 

древността до наши дни  изминава дълга еволюция, докато се стигне до днешното му 

проявление и разбиране.  

Европейската комисия дефинира „предприемачеството“, като динамичен процес, 
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при който лица постоянно идентифицират икономически възможности и действат, за да 

разработят, произведат и продадат стоки и услуги. Този процес изисква качества като 

самоувереност, умение да се поема риск и лична отговорност.   

След обстоен анализ на променящите се икономики в края на 60-те години на 

миналия век Питър Дракър прави важно, основно заключение, че: предприемачеството 

е по-скоро социално-психологическо, отколкото икономическо явление. Изследователят 

достига и до едно по-широко схващане за предприемачеството, проявено в големите 

компании - т.нар. „вътрешно предприемачество“. 

Днес конструктивното предприемачество – възможността да създадеш нещо по-

голямо и да добавяш стойност за обществото и неговите членове – започва да се 

превръща в желан кариерен избор за много млади хора. Макар да го включва в себе си, 

предприемачеството е нещо много повече от създаването на собствен бизнес. 

„Предприемачеството е начин на мислене и култура на поведение, които формират 

предприемаческа компетентност и увереност, че: 

- аз мога и ще поема съдбата си в своите ръце, вместо да се оплаквам и да чакам 

някой друг да реши моите проблеми; 

-  аз ще бъда активен, ще имам гражданска позиция по това, което се случва в 

средата около мен, и съзнателно ще променям тази среда; 

-  аз мога и знам как да реализирам идеите си; 

-  аз поемам отговорност за своите постъпки; 

-  аз съм гъвкав и реагирам адекватно на променящата се среда около мен; 

- аз разбирам, че постигането на успех зависи от това да можеш да сътрудничиш 

и намираш общ език с хората около себе си; 

- аз познавам различните професии, разбирам какво образование се изисква, за 

да мога да се развия в определена професионална област; 

- аз подхождам прагматично и активно към решаването на проблемите, с които се 

сблъсквам, проучвам и аргументирам различни алтернативи, мислейки критично, и 

търся работещи решения; 

-   аз имам отношение към социалните и екологичните проблеми в днешния свят, 

към благотворителността и подкрепата за по-необлагодетелстваните членове на 

обществото.“ [7]. 

2.2. Изучаване на предприемачество в българското училище 

В Препоръка на Съвета от 22 май 2018 година относно ключовите 

компетентности за учене през целия живот, публикувана в Официален вестник на ЕС 

4.6.2018/ C 189/01, предприемаческата компетентност е една от осемте ключови 

компетентности. Предприемаческа компетентност означава способността за действие в 

съответствие с благоприятни възможности и идеи и за тяхното трансформиране в 

ценности за другите хора. Тя се основава на творчество, критическо мислене, 

способност за решаване на проблеми и за поемане на инициатива, постоянство и 

умение за работа в сътрудничество, за планиране и управление на проекти, които имат 

културна, социална или търговска стойност. [11]. 

От 2016 г. обучението по предприемачество в българското училище е сред 

приоритетните направления. Със ЗПУО за учениците от I до VII клас е въведен 

задължителен учебния предмет "Технологии и предприемачество".„Инициативност и 

предприемчивост“ е една от деветте ключови компетентности, която следва да се 

израждат при обучението по всеки общообразователен учебен предмет. 

Очакваният резултат от обучението по нововъведения профил 

„предприемачески“ в гимназиален етап е обучаемите да придобият задълбочени 

компетентности в област предприемачество. В Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за 

профилираната подготовка е регламентирано, че: „Профилираната подготовка по 
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предприемачеството е ориентирана към изграждане на основни знания, умения и 

отношения за успешно продължаване на обучението в университет и стартиране на 

собствен бизнес. Обучението акцентира върху развитието на предприемаческа култура 

и произтичащите от нея качества, умения и отношение към предприемачеството. Тази 

култура е основана на проактивното поведение, развиване на иновативност и 

инициативност на младите хора, на способността им да работят в екип, на чувството им 

за отговорност и на мотивацията им за успех. Основната цел на профилираното 

обучение по предприемачество е да формира икономическа култура, управленски 

умения, компетентности и модели на поведение в областта на предприемачеството“.[6] 

В България за 20 години близо четвърт милион ученици са били обучени по една 

или повече програми на Джуниър Ачийвмънт България. Резултатът е над 100 създадени 

от млади хора фирми в България, стотици нови работни места, десетки хиляди успешно 

реализирали се млади хора в големи и малки български и международни компании и на 

много други места. Това е станало възможно дори и без образователните им програми 

по предприемачество да са част от задължителното обучение. [7] 

Програма „Учебна компания” на Джуниър Ачийвмънт е призната от 

Европейската комисия за „Най-добра практика в обучението по предприемачество”. 

При обучение в „Учебна компания“ ученици от 11 и/или 12 клас се научават как да 

материализират своята идея за бизнес в реално мини предприятие, което управляват в 

рамките на една година. По време на обучението младежите са акционери в собствената 

си компания като инвестират минимален капитал, избират борд на директорите и 

президент, който ги управлява. През учебната година те реализират избрания от тях 

продукт/услуга и трябва да го предложат на крайния клиент, осъществят продажби. В 

края на учебната година участниците ликвидират учебната компания, разпределят 

дивидентите и правят оценка на бизнес цикъла. 

В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за 

общуване, умения за вземане на решения, водене на преговори, организиране, 

управление на времето, като същевременно имат възможност да развиват и използват 

специализирани умения от сферата на бизнеса, както и от изучаваната от тях 

академична област. 

2.3. Оценяване на равнището на формирани предприемачески умения на 

ученици, преминали практическо бизнес обучение по програма „Учебна 

компания“. 

В настоящия доклад са представени резултати от проведено изследване, чиято 

цел е определяне на степента на формираните предприемачески  умения на учениците и 

значението на  практическото бизнес обучение за продължаване на тяхното обучение и 

за професионалната им реализация. Участници в изследването, проведено в периода м. 

октомври-декември 2019 г., са 40 ученици (представителна извадка от 25% от 

генералната съвкупност от 200 ученици,), преминали практическо обучение по 

предприемачество и бизнес в гимназиален етап по програма „Учебна компания“ в СУ 

„Пейо Яворов“-Плевен.  

Данните за равнището на формираните предприемачески умения на лицата, 

преминали обучение по предприемачество по програма „Учебна компания“ са получени 

чрез приложение на методите „оценяване“ и „анкетиране“. За оценка на достигнатия  

рейтинг  по формиране на предприемачески умения, непосредствено след проведеното 

обучение е приложим методът на  „Експертна оценка“, каквато е оценката на 

компетентно жури, съставено от 8 до 12 членове, арбитри в Националното състезание 

„Най-добра учебна компания на България“. Тази историческа „експертната оценка“, 

макар и косвено бе приложена за целите на настоящото изследване. 

 Учебните компании от СУ „ Пейо  Яворов”-Плевен, в продължение на десет 
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години участие в националното състезание „Най-добра учебна компания“, пет пъти са 

заемали призови места. Тези постижения са атестат за високо ниво в развитието на 

предприемаческите компетенции на учениците като съвкупност от знания, умения и 

нагласи и са резултат от ефективното прилагане на съвременни образователни методи в 

практическото бизнес обучение по програма „Учебна компания“. В обучението 

учениците прилагат комплекс от знания от различни учебни предмети и развиват 

необходимите за предприемаческа дейност умения. За успешната трансформация на 

бизнес идеите в реални продукти и услуги те прилагат придобити знания,  търсят и 

намират и много друга информация, която може да не е била част от задължителното 

учебно съдържание или в процеса на изучаването й не са оценили нейното значение, но 

сега се налага нейното преосмисляне от друг ъгъл, с цел извличане на ползи. 

За оценка на достигнатия рейтинг на предприемаческите умения, формирани в 

пряка връзка по време и след обучението, е приложена методиката и техниката на лична 

„самооценка“ на лицата. Самооценяването е извършено чрез  попълването на онлайн 

анкетна карта, създадена в приложението Google Forms (Google  формуляри). 

Въпросникът е структуриран в три задължителни части с по 10 въпроса с четири 

избираеми отговори и четвърта част, включваща 5 въпроса със свободен отговор. 

В първата част на анкетно проучване, участвалите в изследването лица 

оценяват равнището на развитие на своите личностни  умения, които имат 

важно значение за предприемачеството и предприемаческата дейност. Оценките, 

които те дават, са както следва: 

-92,5 % от анкетираните с лекота откриват проблеми и могат да генерират  идеи 

за тяхното разрешаване; 

-Определянето на цели и изготвяне на план за тяхното постигане е умение, което 

67,5  % от анкетираните отговарят, че го правят с лекота; 

 -Умение да управляват лесно и относително лесно ресурси имат 82,5% от 

лицата, преминалите предприемаческо обучение; 

-Умението за изготвяне на обективен собствен SWOT-анализ е развито при 67,5% 

от възпитаниците; 

-Анкетираните лица идентифицират рискове, но срещат затруднение при тяхното 

управление; 

-Повече от половината млади хора, преминалите предприемаческо обучение са 

високо мотивирани и ориентирани към постигане на успех; 

-Стремежът за постигане на всички житейски е цели е много висок- 65%; 

-Стремежът за уникалност и проява на собствен маниер в дейността е присъщ за  

60% от анкетираните; 

-Иновациите са предизвикателство за 77,5 % от бившите ученици; 

-26 анкетирани, които съставляват 65 % от извадката приемат, че цялостното 

обучение по предприемачество или отделни модули от обучението в пряка връзка е 

повлияло върху избора на тяхната бъдеща професия; 

-27,5 % заявяват, че техният избор за реализация е в сфери извън 

предприемаческата дейност, и този избор е бил направен преди да преминат това 

обучение. Всички анкетирани ценят значението на обучението в „Учебна компания“ за 

личностното им развитие. 

Във втората част на проучването, анкетираните лица оценяват ролята и 

значението на „Учебна компания“ по показателя: “ Принос/полза  на/от  обучението в 

учебна компания“ за развиване на конкретни умения. Резултатите са представени в 

таблица 1: 

 

Таблица 1.“ Принос/полза  на/от  обучението в учебна компания“ за развитие на 
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умения и качества 

Развити умения и качества Принос/полза  на/от  обучението в учебна 

компания за развитие на умения и качества 

… 

В много 

висока 

степен 

Във 

висока 

степен 

В средна 

степен 

В ниска 

степен 

Ориентация към целта 16 21 3 0 

Инициативност и предприемчивост 14 15 11 0 

Креативност 18 18 4 0 

Работа в екип 24 13 3 0 

Постоянство 22 17 1 0 

Находчивост/съобразителност 22 14 4 0 

Лидерство 17 15 8 0 

Отговорност 30 9 1 0 

Увереност в себе си 23 15 2 0 

Комуникация и презентиране 19 12 9 0 

Общ брой самооценки 205 149 46 0 

Относителен дял в % 51,25 37,25 11,50 0 

 

Повече от половината (51,25 %)  от преминалите обучение по  програма „Учебна 

компания“ лица, оценяват, че техните умения „във много висока степен“ са развити и 

усъвършенстване под влияние на преминатото обучение в учебната фирма. 

В огромна си част (94,25 %) обучените по предприемачество прилагат във висока 

и в много висока степен придобитите умения и в сегашното си дейност като 

продължаващи обучението си във ВУЗ и/или в непосредствената си професионална 

сфера. Резултатите от техните оценки за „степента на приложение“ на развити 

предприемачески и личностни умения и качества в процеса на продължаващо си 

обучение и/или при професионална си реализация, са  представени в таблица 2: 

 

Таблица 2. Степен на приложение на предприемачески и личностни умения и 

качества 

Развити умения и качества Степен на приложение на уменията 

много 

висока 

висока средна ниск

а 

Решаване на проблеми и умения за учене 20 16 4 0 

Комуникативност, междуличностни и социални 

умения 

17 14 9 0 

Трудолюбие, отговорност и работа в екип 29 11 0 0 

Честност и етичност 32 7 1 0 

Самомотивация, самоконтрол и самодисциплина 23 16 1 0 

Позитивно отношение към работата 25 14 1 0 

Увереност в личния успех и/или успеха на екипа 23 16 1 0 

Стремеж към развитие и усъвършенстване 27 11 2 0 

Кариерно развитие и израстване 21 16 3 0 

Учене от грешките и неуспеха 26 13 1 0 

Общ брой самооценки 243 134 23 0 

Относителен дял в % 60,75 33,5 5,75 0 
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Мнозинството от анкетираните дават обективна оценка на постигнатите 

резултати на тяхната ученическа фирма, както и причините за резултати, които не са им 

донесли удовлетворение. На въпроса „Кой е най-големият успех на Вашата учебна 

компания?“, анкетираните отговарят, че най-големият успех за тях е/са: „доволните 

клиенти“, „доверието на техните потребители“, „получените признания“, 

„реализирането на продуктите и успешното представяне на състезанията“, „големите 

продажби“, „създадения от тях практични продукт“, „ техния интерактивен 

образователен продукт за деца- Десетте здравини  по 3“,  „получената печалба“, 

„работата в екип“, „ класирането ни на…3-то, 2-ро място, „опита“ и др.  

Само за една година практическо обучение, младите предприемачи са изградили 

доверие и признание от техните потребители, реализирали са успешни продажби на 

току-що създаден нов продукт-непознат за потребителя, успели са да генерират печалба 

и да завоюват призови места сред своите конкуренти от цяла България. 

На въпрос „Кой е най-големият неуспех на Вашата учебна компания?“, 

повечето от отговорилите още „тъгуват“, че не са постигнали още по-високо ново в 

националната класация, чрез завоюване на първо място и пропуснатия шанс да 

представят България в Европа. Други не намират, че са претърпели неуспехи или 

посочват като причина за неуспех възникнали затруднения при разработването на 

продукта, забавяне на старта на продажбите, проблеми в мотивирането на целия екип и 

други.  

Заявените намерения на бившите ученици, че „ако сега са част от учебната 

компания, то те биха…“ са показателни за развитието на техните аналитични уменията 

за обективно самооценяване на техните резултати и проявена активност в миналото, да 

посочват  причини и да предлагат решения за постигането на по-високи цели. 

Завършилите отправят ценни съвети към учениците, които сега се обучават или им 

предстои обучение в „Учебна компания“: 

Резултатите от изследването не изчерпват изцяло възможностите за определяне и 

оценяване на предприемачески умения, формирани в процеса на практическо бизнес 

обучение по програма „Учебна компания“. За мен изследването беше реално 

предизвикателство да получа обратна връзка за ефективността от моята дългогодишна 

работа като преподавател по предприемачество и за резултата от моя труд - обучени 

знаещи, можещи, уверени и високо мотивирани за социална реализация младите хора. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Практическото бизнес обучение в учебно-тренировъчно предприятие способства 

за формиране на предприемачески компетентности у младите хора, стимулира тяхната 

инициативност, креативност, иновативност и предприемчивост, като начин на мислене и 

начин на действие.  

Резултатите от проведеното изследване и значимите успехи на учебните 

компании, постигнати на национално ниво, потвърждават хипотезата, че обучението на 

учениците от гимназиален етап по предприемачество и бизнес в СУ „Пейо Яворов“-

Плевен чрез програма „Учебната  компания“ допринася във много висока степен за 

развитието на техните предприемачески и личностни умения и качества и влияе на 

тяхната професионалната ориентация. 

Учебното предприятие е реален тренинг и предизвикателство за обучаемите, в 

„инкубационна” учебна среда, за организиране и управление на своя мини фирма, 

търсене и намиране на печеливша бизнес идея- решение на злободневен проблем,  

организиране на производство и реализация на иновативен продукт или услуга на база 

бизнес план, представяне на резултатите от дейността в конкурентната надпревара за 
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приза „Най-добра учебна компания на България”. Програма JA Startup Program 

(„Учебна компания“ за студенти) е сред утвърдените програми на JA Bulgaria, която от 

съществуването си от 2008 г. досега е достигнала до над 20 университета в страната. 

Освен придобити икономически, финансови, предприемачески, етични и др. вид 

знания и умения, учениците „трупат“ реален житейски опит, не разказан, не 

наблюдаван, а съпреживян. Това гради тяхното самочувствие и увереност, че имат 

способността да определят лични и екипни цели и могат да планират на тяхното  

постигане; да управляват на ресурси;  да  оценяват своите и на екипа силни и слаби 

страни; да мотивират и да се самомотивират  за действие и постигане на успехи; да 

определят и постигат набелязани цели; за внасят собствен маниер и тяхната дейност да 

е отличителна, да приемат спокойно сблъсъка  с новото. Обучените в „Учебна 

компания“ оценяват много високо, нейната роля и значение за тяхното развитие. 

От възникването си и до днес понятието „предприемачество“ и свързаните с тази 

своеобразна човешка дейност синоними и производни понятия непрекъснато 

евоюлират. Причината за това са бързопроменящите се обществени отношения и 

необходимостта от развитието на такива човешки умения, които да добавят стойност. 

Предприемаческите умения и за в бъдеще ще продължават да бъдат сред най-значимите. 

Формирането и развитието на  практически предприемачески умения и нагласи 

следва да се превърне в реален приоритет на образователната система, а 

предприемаческото обучение да започва от ранна детска възраст. 
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Най-добрият резултат на образованието  

е толерантността. 

                                                                      Хелън Келър 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Статията разглежда проблема за ролята на екипа в приобщаващата класна стая. 

Водещата идея на авторите е, че съвременната образователна система на една развита 

демократична общност е призвана да отговори на индивидуалните образователни 

потребности на индивида. В представения обзор както на теоретико-приложните 

изследвания в тази област, така и на националните и международни документи, 
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предимствата на екипната работа са дискутирани в контекста на нейната педагогическа 

ефективност. Акцентирано е върху по-големите й възможности да включва учениците, 

независимо от техните физически, умствени, интелектуални, културно-етнически, 

езикови и други характеристики, в общата образователна система и те да се обучават 

заедно с връстниците си без нарушения. Подчертава се, че в резултат от синергичния 

подход се постигат по-добри резултати в личностното развитие на всички деца, като 

членовете на екипа отчитат техните специални образователни потребности и 

осигуряват необходимата специална подкрепа. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

В Преходните разпоредби на Закона за предучилищно и училищно образование 

(2017) регламентират, че приобщаващото образование е „процес на осъзнаване, 

приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на 

разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване 

на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към 

създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички 

аспекти на живота на общността“.
1  

Важни акценти от посочената дефиниция извежда Чавдарова-Костова: 

 „индивидуалността на детето и неговите потребности, чиято значимост се 

извежда на преден план; 

 развитието на детето – с поставяне на акцент върху наличието на необходими 

условия на средата и преодоляване на препятствията пред ученето; 

 участие на детето – като член на общност.“ [11]. 

За учените Booth и Ainscow (2002) приобщаването е процес на насърчаване на 

участието и ограничаване на изключването в културните практики, в преподаването и в 

общността в училище [12]. 

Определения за приобщаващото образование са посочени в няколко основни 

документа на UNESCO като „процес на засилване на способността на образователната 

система да достигне всички учещи“
2 

и подход, насочен „към потребностите за учене на 

всички деца, младежи и възрастни със специфичен фокус върху онези, които са уязвими 

към маргинализация и изключване.“
3 

Дамянов отбелязва, че приобщаването може да се сбърка „с две други 

образователни практики, които се използват за включване на учениците с увреждания в 

общообразователните класове: интеграция и включване“ [3]. Според П. Терзийска те са 

„близки по съдържателно-смислово значение, но се различават по дълбочината на 

интеграционните процеси, с които се характеризират“ [9].  Тя прави цялостен обзор на 

релацията интегрирано – включващо обучение. Интеграцията, според авторката, 

приема, че детето е необходимо да се адаптира към общообразователната среда, да 

понася училищните натоварвания наравно с връстниците си, училищната система по 

никакъв начин не се променя и приспособява към децата. 

В научните търсения на автори като З. Добрев, К. Караджова, Вл. Радулов, П. 

Терзийска, М. Цветкова-Арсова, Д. Цокова, Д. Левтерова, И. Карагьозов, Н. Балканска и 

др., интегрираното обучение се откроява със осъществяване на специално обучение с 

„адекватни на особеностите и потребностите на децата със специални образователни 

потребности средства и форми, в естествената социална среда, в условията на 

естествени социални отношения, насочени към подготовката на децата за успешно 

интегриране в обществото“ [9]. 

М. Баева представя основните характеристики на двата процеса, приликите и 

различията (фиг. 1 и фиг. 2.). 
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Фигура 1. Интегрирано образование [1] 

 

Радулов акцентира, че „интеграцията е резултат и достигане на определено 

равнище в училището и обществото, докато включването е съвместно обучение на деца 

с и без специални образователни нужди във всички степени на обикновеното училище в 

толерантна, стимулираща и най-малко ограничаваща среда, чрез квалифицирано 

подпомагане от специалисти и споделяне на отговорността между масовото и 

специалното образование.“ [7]. 

 

 

Фигура 2. Включващо образование [1] 

 

В други трудове на същия автор се извежда на преден план една характерна 

особеност на интегрираното обучение, че то е „предназначено за деца с увреждания, но 

то е създадено според стандартите и условията на здравите хора. Докато включващото 

обучение е насочено към правото за принадлежност, основа e за поставяне край на 

дискриминацията и поддържа равни права за всички деца.“ [7]. Според него 

включването е по-общо понятие от интеграцията и свързаните с него дейности и целят 

да: 

  „подпомогнат самостоятелността, като позволяват на личността да живее, 

изповядвайки собствените си ценности; 
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  подпомогнат инициативността и поемането на отговорност повече, 

отколкото нуждата от помощ; 

 предотвратяват маргинализацията, като подпомагат контактите и общуването; 

 оценяват творческите възможности на лицата с увреждания и тяхното 

обществено признание.“ [8]. 
Целта на интегрираното обучение, според Баева, е „предоставяне на чисто 

физическа възможност на децата със СОП да бъдат в училище, а не обръщат толкова 

внимание на нуждите им“, а включващото обучение, „достигане от всички учащи се 

на определен обществен статус и утвърждаване на собствената социална значимост“ и 

„приемане на всяко дете и гъвкавост в подходите за обучение.“ [1]. 

Националният план за интегриране на деца със специални образователни 

потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета, приет с 

Решение на Министерския съвет през 2003 г., дава определение за интегрираното 

обучение като процес, при който детето, независимо от вида на увреждането, е 

включено в общата образователна среда. Това се осигурява чрез изграждането и 

функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и 

социално-битови условия, индивидуални образователни програми,  екип за комплексно 

педагогическо оценяване, специални учебно-технически средства и апаратура, 

дидактически материали и помагала. 

В този документ за първи път са определени конкретни дейности, срокове и 

отговорности на различни институции и организации за осъществяване на 

интегрираното обучение в България. Негови основни принципи и ценности са, че 

всяко дете: 

 има право на равен достъп до образование;  

 е уникална личност със своите качества, интереси,способности и 

образователни потребности; 

 със специални образователни потребности има право на достъп до 

обикновените детски градини и училища, които трябва да му осигурят обучение, 

насочено към неговите потребности; 

 със СОП има правода се обучава по индивидуални образователни програми, 

съобразени с неговите възможности и потребности; 

 обикновените детски градини и училища, в които са интегрирани деца със 

специални образователни потребности, създават толерантно общество и постигат 

образование за всички. 

Радулов отбелязва, че интегрираното обучение преминава във включващо след 

приетата от ЮНЕСКО – Саламанска декларация
4
,от 1994 година [7]. 

В тази връзка Терзийска посочва, че „с термина включващото обучение се 

обозначава по-широк процес на интеграция, преполагащ достъпност на образованието 

за всички и развитие на общото образование по посока на приспособяването му към 

различните потребности на всички деца“ [9]. 

През 2000 г., на проведен във Варшава семинар на университетски 

преподаватели, подготвящи  учители нa зрително затруднени ученици, се издига идеята 

за приемане на включващото обучение като политика, а интегрираното – стъпка 

напред. На форума се определят принципите на включващото обучение:  

 „Включването на детето в образованието съдържа процес на нарастване. 

Намалява се изключването от учебните програми и местните учебни общности на 

учениците със специални нужди. 

 Преструктуриране на културната политика и практика в масовите училища 

така, че те да могат да отговорят на разнообразието на нуждите на учениците. 

 Приемане на различието като нормално и един богат ресурс за всички 

ученици. 
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 Да се отговори на различните нужди на всички ученици. 

 Да се приемат като различни стилове, така и различна скорост на ученето. 

 Осигуряване на качествено обучение за всички ученици чрез подходящи 

учебни програми и поддържащи учебни стратегии. 

 Приемане на факта, че включването в образованието е един аспект от 

включване в обществото.“ [7]. 

Може да се обобщи, че приобщаващото образование е процес, който има за цел 

да преодолее бариерите пред ученето и участието. To отговаря на многообразието чрез 

създаване на ситуации, в които всички деца и младежи могат да се учат, да изграждат 

компетентности в резултат от практиката в условията на автономност и принадлежност 

към общообразователната среда и групата. 

Дискусията за качеството на услугите по отношение на включването на децата 

със специални образователни потребности във физическата, социалната и други учебни 

среди налага изясняване на същността и ролята на мултидисциплинарния екип, 

включително на неговите членове, на техните роли и на това как те си сътрудничат 

както формално, така и неформално помежду си, за да обслужват най-добре 

специалните потребности на обучаемите. Педагогическият екип представлява група 

от учители или обучители, които работят заедно за постигане на едни и същи цели в 

рамките на образователната институция и в конкретно образователно направление. Като 

разновидност на екипа, мултидисциплинарният екип в общообразователната класна 

стая обединява специалисти от самото училище и извън него, като например психолози, 

социални работници и здравни специалисти. 

Изследванията в тази област на С. Христов, Т. Христов, Т. Христова, А. 

Пенчева, С. Иванова, М. Харизанова, Д. Бояджиев, Н. Миронова, Д. Шопов, М. 

Атанасова и др. през последните десетилетия сочат, че работата в екип е гъвкава форма 

на организация на педагогическото взаимодействие, при която специфичен проблем 

или конкретна задача за изпълнение „не може да се извърши достатъчно ефективно при 

индивидуална работа или работа в група.“ [10] Екипът притежава потенциала да 

осигури съвкупност от умения и опит, притежавани от всеки негов участник. Целта е 

чрез обединяването на отделните действия да се постигне синергичен ефект при 

организационната и съдържателната ефективност за изпълнение на задачите. 

Леонсиони лансира твърдението, че „работата в екип не изисква някакви велики 

интелектуални прозрения или виртуозни тактики. Тя се свежда просто до кураж и 

постоянство.“ [6]. Друг съществен въпрос, свързан с разглеждания феномен, е този за 

изграждането на „ефективен, сплотен екип“. Този процес е едновременно труден и 

лесен [6]. 

Значението на екипите за подкрепящото образование се подчертава в редица 

национални и европейски нормативни документи. В чл. 178. (1) на Закона за 

предучилищно и училищно образование, „общата подкрепа за личностно развитие 

включва: екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти“. Чл. 

179. отбелязва, че „екипната работа между учителите и другите педагогически 

специалисти включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при 

работата им с едни и същи деца и ученици с цел повишаване ефективността на 

педагогическите подходи.“
1
 

Наредбата за приобщаващото образование представя основните сфери, в които 

екипът за подкрепа за личностно развитие реализира своята дейност: 

 „Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в 

предучилищното образование; 

 Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детската градина и в 

училището; 
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 Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в център за подкрепа за 

личностно развитие.“
5
 

Същият документ определя параметрите на екипната работа между учителите и 

другите педагогически специалисти, които включват: 

1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и 

учениците – обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа 

на всички учители за подобряване на работата им с децата в групата или с учениците в 

класа; 

2. провеждане на регулярни срещи за: 

а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на дете или 

ученик; 

б) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и 

ученици, насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

в) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и 

ученици, насочени към превенция на обучителните затруднения.“ [пак там] 

Значението на работата в екип в образователните институции е във фокуса на 

някои основни нормативни документи на Европейската комисия (ЕК). В Стратегията на 

ЕК за образованието – „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за 

постигане на по-добри социално-икономически резултати.“
6
 В сравнителния доклад, 

подкрепящ съобщението, Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура 

„Евридика и Подкрепа за политиките“ разглежда и анализира какви умения трябва да 

имат учителите, за да започнат работа и да напредват в професията. Сред тях се 

открояват педагогически знания, работа в екип, междуличностни умения и 

професионални умения. 

Според проучването на TALIS, сътрудничеството между учителите 

предполага учители, които работят заедно в групи или екипи за подобряване на 

образователните процеси и резултати, но такова професионално сътрудничество е все 

още сравнително рядко (OECD, 2009). В този смисъл работата в екип се характеризира 

като педагогическата иновация, в която членовете на екипа играят роля на двигатели на 

превръщането на класната стая в приобщаваща. Според Вълова, „като организационна 

форма, екипът е част от инструментариума на ръководителя и е средство за извличане 

на полза от съвместната дейност на педагозите при изпълнението на конкретни задачи, 

в реални условия и в определено време“ [2]. Авторката обобщава, че „работата в екип 

задълбочава и синхронизира педагогическото сътрудничество в образователно-

възпитателния процес и е в унисон със съвременните тенденции за непрекъснато 

усъвършенстване на образователното пространство“ [2]. 

Forkosh-Baruh и др. определят три нива на педагогически иновации: на 

асимилация, преход и трансформация. В резултат от изследването на множество 

казуси, авторите извеждат дефиницията, че „сътрудничеството с колеги от същото 

училище подобрява съществуващите практики, като изисква само незначителни 

промени в училищната среда като трансформират нивото на педагогическия 

иновационен процес.“ [13]. Като вземаме предвид това проучване, ние считаме, че 

педагогическите екипи са част от педагогическия иновационен процес за подкрепа на 

децата със специални образователни потребности. Неслучайно Кутева подчертава, че 

образованието се свързва с ценности и стремежи, независимо от времето и 

пространството, епохите и средата, полагайки разбиране за човека като обществено 

същество.“ [5]. 

В резултат от научния обзор по проблематиката, без претенции за 

изчерпателност, може да се обобщи, че екипната работа е високо ефективна технология, 

защото резултатът от постигнатата цел за определено време в конкретна ситуация е по-
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голям от общия брой самостоятелни постижения на участниците в екипа. Същността на 

синергията при работата в екип е, че различията на нейните членове са високо ценени в 

различните области на: умения, манталитет, култура, психика, емоционалност, 

възприятия. 

Ефективният екип създава синергия от това многообразие и взаимодействието на 

членовете на екипа увеличава знанието, разбирането, компетентността. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 

  

 Направените обобщения представят идеята, че приобщаващото 

образование налага прилагането на новаторска политика и критично осмисляне на 

постигнатото. То е свързано с надеждите за социално и културно обновяване, за нова 

посока в развитието на обществените отношения. То е част от стратегията за промяна 

на културата, на нагласите и убежденията на всички участници в процеса към 

изграждане на толерантно общество, обогатява образователната система да бъде 

гъвкава и да приеме всяко дете. [4] 
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Abstract: The pandemic of COVID-19 changed completely  the life of the whole world. 

It changed also the  way of studying at the universities. That is why the e-learning appeared 

immediately. The challenges in front of the lecturers and the students also appeared. But both 

the lecturers and the students feel the power to overcome them. This is something new for both 

sides, but this creates a big interest for fighting with the difficulties of this enormous 

challenge. There are also some positive and some negative sides of the e-learning. But this 

makes the life of lecturers and the students more interesting during the isolation and the fight 

with the COVID-19.  

Key words: pandemic, difficulties, positive and negative side effects, e-learning 
 

 

2. INTRODUCTION 

 

The article discusses the positive aspects and challenges of the Bulgarian and English 

language training. The possibilities of the virtual university’s platforms in the conditions of 

COVID-19, social distancing and online teaching are considered. The coronavirus pandemic, 

announced by the World Health Organization in mid-March, changed the format of the 

university’s medical education. It was faced in front of various challenges, but also in front of 

opportunities which it must overcome. In the first place, these challenges are caused by the 

specific features of the process of teaching and perception, which we, the educators, call 

interaction. The fact is that not every lecture unit can be presented in electronic version and 

taught remotely. Other serious challenges are caused by the specific features of the academic 
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teaching in higher medical schools, in which the classes, the exercises and internships in the 

clinical disciplines are held in specially equipped auditoriums, laboratories, training centers, 

cabinets, salons and etc. Another serious obstacle is the conducting of laboratory and practical 

classes and exercises, which is also not possible to happen remotely.  

In the presented review of the theoretical and applied research on this issue are 

discussed the good foreign language practices, realized during the coronavirus pandemic in 

2020, in the context of its pedagogical effectiveness. 

 

2. CONTENT OF THE PROJECT 
 

On March 13, 2020, the WHO declared the COVID-19 epidemic for Pandemic. 196 

countries were affected. By the middle of September, 28,3 million people became ill, and the 

dead were 911 000. Immediately after the announcement of the pandemic, we started talking 

about the lockdown, the distancing and the social isolation. The virus changed and turned the 

world upside down, people were forced to stay at their homes, the transport stopped, the 

tourism ceased to exist, the air and the water became cleaner. Concepts such as Lockdown, 

Home office, Homeschooling, Online teaching and learning become commonplace. The 

communication during COVID-19 was and still is via videoconferencing.  

This marked the beginning of a new stage in education, characterized by entirely 

distance teaching and learning. We must emphasize that the e-learning platforms used in every 

modern higher education institution, the digital tools and resources implemented in them, 

have the potential only to complement the traditional, present forms of learning: lecture, 

exercise, colloquium, practice, test, exam. The closure of the universities due to COVID-19 

has been extended in many countries and this has made the technologies the only means by 

which we could reach our students. This requires a rethinking of the approaches to how to 

conduct the training and how to adapt our methodological approach from classroom training 

to fully distance learning. Another range of important issues is related with the necessary 

updating of the electronic materials and resources, which should be appropriately visualized 

and meaningfully designed for independent distance training.  

We can summarize that the life in a pandemic rearrange the academic day of the 

medical universities. In this context, the new technologies empower us to communicate and to 

conduct training, which is of great importance in this moment. In connection with the topic of 

this review article the following concepts is necessarily to be defined. 

What is E-Learning? 

E-Learning, or electronic learning, is the delivery of learning and training through 

digital resources. Although it is based on formalized learning, it is provided through electronic 

devices such as computers, tablets and even cellular phones that are connected to the Internet. 

This makes it easy for users to learn anytime, anywhere, with few, if any, restrictions. 

Basically, e-learning is training, learning, or education delivered online through a computer or 

any other digital device. 

The History of E-Learning  

To better understand how e-learning benefits organizations today, it’s helpful to look at 

its past. Elliot Maisie coined the term “e-learning” in 1999, making the first time the phrase 

was used professionally. In the years since, e-learning’s reputation has gone from strength to 

strength. But what factors have facilitated e-learning becoming the most popular way to 

deliver training today? Some of these factors include: 

- The Internet – prior to the rise of the Internet, many relied on printed manuals, CD-

ROMS and other restrictive methods for learning and training. The rise of the Internet allowed 

the organizations to utilize the flexibility of e-learning. 

- Developing of Multimedia – as e-learning progressed, the ability to integrate elements 

such as images, videos, audio and graphics proved to be a more reliable way of keeping 
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learners engaged compared to traditional learning. 

- Affordable Digital Devices – mobile learning also hugely facilitated the growth of e-

learning. 

- Well-Built Learning Management Systems – LMS’s have become more sophisticated, 

moving from locally installed to cloud-based systems, with organizations increasingly 

applying them to execute many forms of training. At a minimum ensure it has the 

functionality and support the teacher needs to meet his objectives and those of his learners. 

As reported by P. M. Privateer, the creation and distribution of the knowledge in our 

century has undoubtedly been aided by the technological activities [6]. According to Peter 

Goodyear, „Networked learning supports relatively high degrees of interaction between the 

learner and other learners, between the learner and tutor, and with on-line learning resources. 

In conventional forms of higher education, interaction with peers and tutors usually requires 

co-presence. Networked learning supports interactivity and flexibility over the time and place 

of learning‘[2]. In another finding Garrison and Anderson summarize that „e-learning is 

networked, on-line learning that takes place in a formal context and uses a range of 

multimedia technologies“ [1].  R. Peycheva-Forsyth summarizes that in this type of learning 

“online learning with the mediation of an electronic environment is most present, which 

allows it to be done from a distance (small or large) and therefore e-learning is often used as a 

synonym of distance learning” [5]. Discussing the technology-based interactive learning in 

the field of medical education, Grudeva et al. summarizes that it “requires the development of 

interactive programs (software products) and the use of modern technical tools and 

technologies (computers, interactive whiteboards, “smart boards”, multimedia, Internet and 

mobile technologies, etc.). This requires high technological competence for selecting, 

developing and usage of software products and the use of contemporary teaching technical 

resources for this purpose” [3]. This finding supports the view by D. Veselinov, who 

emphasizes that “the interactivity between the participants in the educational process in a 

foreign language requires a new rethinking of the roles of the individual actants and 

theoretical and practical explication and exposure of their semiotic functions” [8].  In addition 

to studies above, Yanka Koeva presented analysis of language learning (first, second, third 

and subsequent). It is a complex mental process that involves all the centers of the cerebral 

cortex. The author emphasizes the importance of the limbic system in the brain. Its activation 

– as a result of the balance between the neurotransmitters (chemical substances which help the 

information storage), causes emotional and cognitive interest through the knowledge of the 

learners. The information received in the form of stimuli is evaluated by the limbic system 

according to the criteria: known – unknown, important – unimportant and pleasant – 

unpleasant. On the one hand – the information is compared with the available knowledge, on 

the other – emotionally. Once the irritation is felt to be insignificant, it is not passed on at all. 

Knowing the mechanisms of this process helps us to use the acquired knowledge in practice. 

That is why the analysis of learning and assimilation of a second language in the light of 

neurodidactics allows the educators to rethink their methodological concepts or to create new 

ones, observing the learning style of each student, his language history, motivation, needs and 

personal qualities [4].   

Discussing the benefits of the online distance learning platforms in higher medical 

schools, Valova points out that “the virtual classrooms are closest to the activities in 

multilingual audiences. Due to their characteristics: multimodality, multifunctional interface 

and dynamism, they practically ensure the union of the formal, non-formal and informal 

learning. The author summarizes that “The inclusion of “the new media” in foreign language 

acquisition is seen as an addition of new multimodal and network tools – with the specific 

characteristics, opportunities and advantages – to the methods already applied [7].   

Accepting the thesis about the importance of the neuropsychic processes 

accompanying the foreign language learning, the team formulated the thesis that the virtual 
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learning environments support the learning process, using the latest achievements – “blended 

learning”, “flipped classrooms” and “spaced repetition”. 

To be objective, we will point out both some positive and negative sides of E-learning. 

The Positive Side of E-learning: 

E-learning is a good option when: there is a significant amount of content to be 

delivered to a large number of learners; learners come from geographically dispersed 

locations; learners have limited mobility; learners have limited daily time to devote to 

learning; learners do not have effective listening and reading skills; learners have at least 

basic computer and Internet skills; learners are highly motivated to learn and appreciate 

proceeding at their own pace; training aims to build cognitive skills rather than psychomotor 

skills. The course is scheduled and led by an instructor through an online learning platform. 

E-learning approaches can combine different types of e-learning components, including: e-

learning content, e-tutoring, e-coaching, e-mentoring, collaborative learning and virtual 

classroom. E-learning content include: simple learning resources, interactive e-lessons, 

electronic simulations.  

One of the most important reasons for using e-learning is its scalability. It can easily 

scale. It can also be delivered faster than traditional models. Compared to training that must 

be developed in-house or the time it takes to line up training to be offered via a traditional 

classroom-style format, e-learning can be instituted almost immediately. E-learning lets 

people learn anywhere, anytime. It is the best solution for us in this difficult situation. It also 

means that the Universities can take advantage of it from all over the world, regardless of 

geography and time zones.  

The Negative Sides of E-learning: 

Obviously, e-learning has distinct advantages over an old-school approach, but that 

does not make it a perfect solution for every situation. It is an adaptable solution, so even 

those qualities that might be considered a disadvantage can be overcome. For example, some 

people simply learn better in a traditional classroom setting rather than in an online, self-

directed one. This brings to another possible drawback of e-learning: lack of interaction of the 

student with his classmates. Some of the students learn better when they can discuss their new 

knowledge with others. As with the point above, this can be achieved with an e-learning 

solution that offers lecturer-led classes or online community forums.  

How is E-Learning performed in Medical University – Sofia and Medical University - 

Pleven? 

An official websites of DEOS and of Department of Language and Specialized 

Training are created for the distance learning of the foreign languages in the Medical 

Universities in Sofia and Pleven.  

A specialists are designated and have an access to it. The tutors publishe the materials 

provided from each lecturer in it. Every week on Monday the materials for the current week 

are published there. The students have 7 days to complete the tasks. After that they send them 

to the lecturer on his e-mail and he corrects and evaluates them. The lecturer sends the 

checked exercises back to the students and publishes the correct answers on this website. The 

training course in the platform for distance learning, MU-Pleven, is intended for full-time 

English language training in the specialty Medicine, Master`s Degree. 

It includes two three-class exercises for I, II, III, IV and V semester and two two-class 

exercises for VI semester per week. In each lesson are included methodologically sound 

grammar exercises, appropriate dialogues and vocabulary. The work, arranged in a 

chronological order, creates gradually the communication skills and terminological 

knowledge of Bulgarian language and is necessary for studying Medicine. The goal of the 

educational process in I year is to enable students to read a short text, to have an elementary 

conversation, to use simple sentences, necessary for the basic communication. 

Discussing second language acquisition for medical purposes in the field of distance 
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learning will illustrate the possibilities of the educational platforms for digital learning by 

researching a specific unit for teaching medical terminology in the section “Parts of the body” 

in Bulgarian and English languages. It is important to emphasize that the teaching of both 

languages is organized according to the autonomous programs of the universities. 

It should be noted that despite the constantly improving methodology of teaching a 

second (foreign) language at the medical universities, the predominant part of the students 

experience serious obstacles in the first years of their studies. These difficulties were 

deepened during the distance learning due to some imperfections of the e-learning. On the one 

hand, they are related to the technical provision of the quality connection, to the level of 

computer and Internet literacy, and on the other hand – to the application of an appropriate 

methodology for completely absentee training and learning.  

In addition to the conclusions above authors analyze virtual lessons about body 

vocabulary in the context of the didactic toolkit of the tutors and in connection with the 

implementation of effective approaches which may reach students with different learning 

styles.  

One of the main accents of the lesson is the presentation of vocabulary on the topic. 

Exercises and activities which are used activate and train different types of memory to avoid 

the mechanical memorization of the new words. In this context, dialogues visualized through 

images and situated in a picture story are suitable for activating the visual component of the 

memory. At the beginning of the session, the learners read the dialogues, look at the images 

and give their assumptions (prognosis) about the meaning of the unfamiliar words, using the 

context. We are working on the vocabulary expansion and the permanent assimilation of each 

specific word, related to the parts of the body. In parallel with the understanding of the 

meaning and the significance, the word must be correctly pronounced, read and written. The 

application of this algorithm is based on the understanding that the reading is carried out in 

close interaction with the other three skills: listening, speaking and writing. The tutor could 

use the group chat to publish a bilingual dictionary or share links to resources outside the 

learning platform. To ensure the effectiveness of the vocabulary acquisition, it is important for 

the trainer to make the training interactive, to stimulate the creative potential of his students 

and they must discover the applicability of what they learn in the communication between the 

doctor and the patient. We must not forget that this communication is difficult for the future 

physicians, because it is due to the lack of communicative experience in the medical practice. 

Through the dialogues, the students are “dived” in the situations close to the real ones, in 

which the useful knowledge from their life experience is applied for the solution of a certain 

problem. The exercises after the dialogue train all the types of memory: visual, which is 

trained by reading and writing words; auditory, which is developed with the perception of a 

foreign language through listening and speaking; motor, related to the work of the organs of 

speech and spelling of the words; logical, with the help of which a complete comprehension 

of the assimilated material is carried out. 

At this stage, the professional skills of the trainer are manifested, who applies the 

activity approaches to provoke emotional interest. This leads to increased efficiency of the 

learning and the assimilation of the new vocabulary. 

For example the new vocabulary about the parts of the human body in Bulgarian and 

in English is introduced with a picture, presenting the different parts of the body and the 

words connected with them. 

The grammar is presented in the communicative context, as the systematized 

grammatical features are presented to the learners in a functional aspect. Tabular presentation 

is appropriate. An example of this is the presentation of the Short personal pronouns (Direct 

object, Accusative case) – table 1; Impersonal sentences – table 2; Countable forms – table 3 
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(Training course, 2019-2020) 
1
. 

 

Table 1. Short personal pronouns (Direct object, Accusative case). 

 

Единствено число/ Singular Множествено число/ Plural 

Именителни  

форми 

Nominative case 

Винителни  

форми 

Accusative case 

Кратка 

форма  

Short form 

Именителни 

форми 

Винителни 

форми 

Кратка 

форма  

Sh

ort form 

Аз 

Ти 

Той 

Тя 

то 

Мене (me) 

Тебе (you) 

Него (him) 

Нея (her) 

Него (it) 

ме 

те 

го 

я 

го 

Ние 

Вие, вие 

 

Те 

Нас (us) 

Вас, вас 

(you) 

Тях (them) 

ни 

ви 

 

ги 

 

In addition to the examples of the Short personal pronouns, it is important to illustrate 

their use in the Impersonal sentences (table 2).  

 

Table 2. Impersonal sentences. 

 

 

 

 

 

БОЛИ 

 

МЕ 

ТЕ 

ГО 

Я 

НИ 

ВИ, ви 

ГИ 

 

зъбът 

главата 

гърлото 

стомахът 

ръката 

кракът 

всичко 

 

 

 

 

БОЛЯТ 

 

МЕ 

ТЕ 

ГО 

Я 

НИ 

ВИ, ви 

ГИ 

 

 

зъбите 

ушите 

очите 

ръцете 

краката 

 

To this grammar it is useful to present the formation of the Singular forms, the Plural 

forms, the Countable forms of the masculine nouns (table 3). 

Table 3. Countable forms. 

 

  

  

Gender 

  

  

Singular 

  

  

Plural 

Countable form: after 

колко, няколко 
numbers (only for nouns 

for non-humans) 

masculine 
consonant 

пакеТ 

речНИК 

студенТ 

- И 

- ЦИ 

- И 

- А 

  

- И 
countable = plural 

дваМА студентИ 

with endings  

-АР, -ТЕЛ  
for nouns denoting 

professions or 

лекАР 

учиТЕЛ 

  

предпазиТЕЛ 

- И - И 
countable = plural 

дваМА лекариИ 

- Я 

                                                 
1
 Bulgarian Language. Faculty of Medicine/ Specialty of medicine – Training in Bulgarian/ Current academic 

year – 2019-2020/ Subjects – first year. Available at: http://do2.mu-pleven.bg/mod/resource/view.php?id=50183. 

(Accessed 16 September 2020). 
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instruments ending –Й (protector) 

тролеЙ 

два предпазителЯ 

два тролеЯ 

one-syllable words врат (neck) 

чаЙ 
- ОВЕ - А 

- Я 

feminine 

-А, -Я 

женА 

стаЯ 
   - И countable = plural 

две женИ 

neuter 

-О, -Е, -НИЕ 

писмО 

кафЕ 

списаниЕ 

(magazine, journal) 

- А 

- ТА 

- Я 

countable = plural 

две кафетА 

 

To the students must also be presented the exceptions of the rules for the formation of 

the plural and countable forms of masculine nouns, for example: крака (leg, -s); брат – братя 

(brother, -s); ден – дни – дена (day, -s) and etc. 

The assimilation of the grammatical material takes place through imitative exercises, 

which provide repeatability of the grammatical rule in the different context in Bulgarian and 

English languages. This is an indirect way of repeating the new words again. 

After specifying the basic medical vocabulary in the field of the anatomical structure 

of the human body, both the relevant grammatical areas and the literary orthographic norms 

are identified.  

We must emphasize that the thematic learning content in the second language teaching 

is not determined only by mastering the specific lesson unit. Most often it includes limited 

medical vocabulary and certain grammatical phenomena. The developed topic is organized on 

the basis of the experience and the individual interests of the students in the context of the 

building of communicative skills for medical theory using appropriate and understandable 

vocabulary in the interaction with the specific patient and the practice. Only then it can 

support the readiness of the students to communicate with the patient.  

 

3. CONCLUSION AND AKNOWLEDGMENTS 

 

We can summarize that the pandemic situation of COVID-19 imposes the necessity for 

the higher medical education to pass to a hybrid model of education – a combination of face-

to-face and e-learning. The training should be planned and complied to the individual features 

of the group of the students for their online activities. As we report that the distance form of 

work does not provide a complete opportunity for synchronous work in groups and teams, the 

trainers must apply interactive teaching methods which adapt to predominant individual 

activities during the exercises.  

Encouraging of the speech (dialogue) interaction between the teacher and the students 

and between the students themselves is an effective approach for improving the methodology 

of the teaching a second (foreign) language in the virtual platform. In this process, the 

excessive publication of additional materials should be avoided, which requires a lot of time 

for the students to get acquainted with them and fill them in. The experience shows that 

plagiarism and copying are possible during the performance of the tasks and the online 

testing.  

The results obtained on the basis of the pedagogical observation and the theoretical 

analysis of the literature sources on the topic give reason to claim that the process of learning 

and mastering a second language for medical purposes in a virtual learning platform needs the 

development of the holistic foreign language approach. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Для определения своего места в нашей динамичной жизни каждый выпускник 

среднего профессионального учебного заведения должен прежде всего обладать 

совокупностью компетентностей. К одной из важных на наш взгляд специальной 

профессиональной компетентности будущего выпускника относится владение на 

высоком творческом уровне визуальным мышлением. Учитывая специфику среднего 

профессионального образования и места дисциплины «Изобразительное искусство» в 

нем, мы определили теоретическое и методическое обеспечение процесса развития 

визуального мышления на уроках рисования. 

mailto:ovatkova@bk.ru
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Проблема визуального мышления в условиях среднего профессионального 

образования в настоящее время связывается с необходимостью развития когнитивной 

сферы личности учащихся, что представляется чрезвычайно важной задачей, решение 

которой лежит в междисциплинарной области и исследуется в педагогике, психологии, 

психофизиологии, нейропсихологии [3]. 

Постановку проблемы визуального мышления в науке и ее первоначальное 

исследование традиционно связывают с именем американского эстетика и психолога 

искусства Р.Арнхейма [1], который системно исследовал организацию художественной 

формы и ее восприятие в процессе визуального познания мира. Впоследствии проблема 

визуального мышления получила развитие в трудах российских и зарубежных ученых. 

По мнению российского ученого В.П. Зинченко, визуальное мышление – человеческая 

деятельность, продуктом которого является порождение новых образов, создание новых 

визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение 

видимым. Эти образы отличаются автономностью и свободой по отношению к объекту 

восприятия [2].  

Традиционно профессиональное техническое образование до недавнего времени 

было основано на изучении точных, математических дисциплин с преобладанием 

вербально-логического, аналитического, т.е. левополушарного мышления. Вместе с тем, 

в современном отечественном и зарубежном техническом образовании уже признается 

важная роль зрительных образов и визуализации и их влияние как на развитие 

мышления, так и на повышение качества обучения в целом. В связи с этим в настоящее 

время мы видим как учебные планы и программы профессионального образования 

технического профиля пополняются учебными дисциплинами основанными на 

образной составляющей, такие как изобразительное искусство и музыка. В научных 

работах различного уровня все чаще признается, что процесс овладения техническим 

знанием опирается не только на логический, рациональный компонент, но и на 

интуитивный, правополушарный механизм мышления. Сами эти знания в 

существенной мере носят личностный характер. Поэтому выделение визуальной 

компоненты в базовой технической подготовке имеет большое значение для развития 

образного мышления будущего технического специалиста и способствует 

интеллектуализации процесса получения знаний. Визуальное мышление является 

промежуточным этапом между абстрактным мышлением и практической 

деятельностью. Благодаря визуальному мышлению становится возможным перевод 

информации с вербального языка на язык зрительных знаков и символов. Визуальное 

мышление возникает на основе вербального, но функционариует за счет соединения 

вербальных сигналов с чувственным материалом.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
              

Исследование, содержание которого представлено в данной статье, проводилось 

на базе профессиональной гимназии по механоэлектротехнике в г. Плевен. Объектом 

исследования выступили учащиеся профессиональной гимназии восьмого, девятого и 

десятого классов в возрасте от 15 до 16 лет. В процессе обучения в гимназии учащиеся 

овладевают профессиями технического профиля такими как «Электрическое 

оборудование на производстве», «Компьютерная техника и технологии», 

«Микропроцессорная техника», «Машины и системы с цифровым программным 

управлением», «Системное программирование» и «Телекоммуникационные системы». 

Таким образом, из приведенного перечня профессий видим, что получаемые 

компетентности учащихся в основном связаны с компьютерной и электротехникой. 

Необходимость развития визуального мышления будущих специалистов по IT-

технологиям мы видим в том что оно проявляется, прежде всего, в сферах «человек–
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знак», «человек–техника», где, кроме, собственно, визуального мышления, учащимся 

необходимы также такие особенности мышления как гибкость, разработанность, 

оригинальность, что поможет им представлять интеллектуальные задачи, моделировать 

системы, анализировать полученную информацию. Визуальное мышление, как часть 

инженерного мышления, оперируя так называемыми иконическими знаками и 

символами, обеспечивает следующие мыслительные действия: сопоставление между 

собой визуальных образов, анализ и прогнозирование дальнейших действий в системе 

«человек–техника».  

Как показывает личный опыт работы в качестве учителя изобразительного 

искусства, одним из методов развития визуального мышления учеников 

профессиональной гимназии на уроках рисования выступает создание 3D-рисунков. 

Определение понятия «3D-рисунок» нам удалось найти в немногочисленных (к 

сожалению) научных публикациях, из которых следует, что 3D-рисунок это 

«нарисованная двухмерная работа, которая создает оптическую иллюзию трехмерности 

при условии ее созерцания из определенной точки» [4, С. 125]. Обозначение «3D» 

заимствовано из английского языка и означает нечто, что имеет три измерения, а 

именно длину, ширину и высоту. Происхождение 3D-рисунков уходит корнями в 

«уличное» или «меловое» искусство графитти. В течение первого десятилетия 

прошлого века создание объемных рисунков как направление искусства получило 

широкое распространение в России и других странах и приобрело характер массового 

увлечения. В процессе просмотра 3D-рисунков создается впечатление чего-то 

фантастического, нереального. Кажется, что изображение покидает плоскость и как 

будто бы парит в воздухе. Эффекты, основанные на оптических иллюзиях использовал 

в своих работах известный испанский художник Сальвадор Дали в его живописных 

произведениях. Картины с применением оптических иллюзий создают некоторые 

современные живописцы.  

3D-рисунок – способ построения наглядного изображения, популярность 

которого растет и привлекает к данной теме людей совершенно разных возрастов. Но 

несмотря на массовость распространения 3D-рисования как творчества, в 

педагогической науке этот вид деятельности в качестве метода развития визуального 

мышления до настоящего момента не рассматривался. 

В учебном плане профессиональных гимназий дисциплина «Изобразительное 

искусство» появилась относительно недавно. Она преподается в течение одного 

полугодия, и на нее отводится 1 академический час в неделю. Опыт преподавания 

рисования в профессиональной гимназии, а также анализ литературы по данной теме 

позволили выявить следующие особенности 3D-рисунка: 1. 3D-рисунок может быть 

создан только на ровной плоскости (на бумаге, асфальте), на горизонтальной или 

вертикальной, на одной или на нескольких. 2. Элементами 3D-рисунков выступают те 

же элементы, характерные для любого рисунка, передающего объем, т.е. свет, тень, 

полутень, рефлекс, блик. 2. В сущности, 3D-рисунок представяет собой иллюзию 

трехмерного пространства изображаемого объекта. Иногда правильность восприятия 

данного объекта возможно только из определенной точки зрения. 3. У людей, 

занимающихся 3D-рисунками, с опытом развивается способность восприятия 

двухмерного изображения как трехмерного. 4. Чем ниже точка зрения и выше объект, 

тем больше размер 3D-рисунка. 

С целью развития визуального мышления учащихся профессиональной 

гимназии мы разработали несколько заданий по выполнению простых рисунков с 

эффектом 3D, например, «дорисуй иллюзию», «волшебная лестница», «парящий кубик 

Рубика» и др. Такие рисунки может нарисовать любой человек, обладающий 

элементарными навыками рисования, необходимо лишь помнить про перспективу. 

Создание 3D-рисунка включает ряд этапов. На примере рисования «парящего кубика 
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Рубика» приведем их. Этап первый. От руки или при помощи линейки начертим куб. 

Ячейки на кубике следует рисовать, учитывая перспективное сокращение: чем ближе 

ячейки к нижней грани кубика, тем они должны быть меньше по размеру. Рисовать 

кубик Рубика необходимо удлинённым, тогда при изменении угла обзора получится 

эффект 3D. На следующем этапе нужно закруглить углы ячеек. После того, как все 

ячейки прорисованы, приступаем к их раскрашиванию. Используем традиционные 

цвета для кубика Рубика, жёлтый цвет, красный и синий цвета. Для граней кубика 

используем черный цвет. Для того чтобы кубик выглядел так, как будто бы он парит над 

столом, нарисуем под ним тень. Тень должна повторять форму кубика и быть тёмной в 

середине и более светлой по краям. В самом конце работы вырезаем готовое 

изображение кубика Рубика. Чтобы увидеть «парящий» кубик Рубика, выбираем 

нужный угол зрения. Если повернуть рисунок, то эффект трёхмерности исчезнет. 

Рисование 3D-рисунков, как и рисование вообще, очень увлекательное занятие, которое 

способствует у подростка, юноши стремительному развитию визуального мышления и 

визуального внимания. Во время обучения ученик вынужден анализировать пропорции 

и формы предметов, учится соизмерять и сравнивать. При этом развивается не только 

мышление, но и творческое воображение и фантазия, художественный вкус и чувство 

гармонии. В ходе выполнения исследования нами была проведена педагогическая 

диагностика, которая позволила обнаружить изменения существенных характеристик в 

визуальном мышлении учащихся, выработать обоснованный и конкретный план 

дальнейшего использования метода «3D-рисунок» в обучении изобразительному 

искусству. В качестве критериев в определении уровня развития визуального мышления 

учащихся учитывались следующие показатели: соблюдение пропорций рисуемого 

предмета, передача перспективы, передача объема с помощью светотени и некоторые 

другие критерии. На начальной стадии эксперимента уровень развития визуального 

мышления учащихся был практически одинаковым, но итоговая диагностика выявила 

более высокие показатели визуального мышления у учащихся, которые участвовали в 

эксперименте, выполняя 3D рисунки.  
 

3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод об 

эффективности использования метода «3D-рисование» в развитии визуального 

мышления учащихся. Разработанные нами и приведенные в данной статье учебные 

задания по 3D-рисованию не охватывают все содержание экспериментальной работы по 

развитию визуального мышления учеников профессиональной гимназии на уроках 

изобразительного искусства. Мы продолжаем эксперимент. Однако та работа, которая 

уже была проведена, показала хорошие результаты и доказала эффективность 

использования исследуемого метода в процессе обучения рисованию. 
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Abstract: (150-250 words) 

The circular economy is an economic system aimed at eliminating waste and efficient use of resources, which 

has been launched as an idea for the functioning of business in the last decade. It aims at the long-term use of 

equipment and infrastructure, thus increasing the effect of the resources used for their creation and application. 

EU countries adopt an action plan in 2015 related to the implementation of the principles of the circular 

economy (Circular Economy Action Plan). In addition, the EU develops and offers to the member states 

guidelines for creating business models and promotes the best practices in production, business and everyday 

practice, in accordance with the principles of the circular economy. The main goal of the development is to study 

the European practice, achievements and successful business models, which are echoed and realized in the 

Bulgarian economy and public life. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Кръговата икономика е икономическа система, насочена към премахване на 

отпадъците и ефективно използване на ресурсите, която се лансира като идея за 

функциониране на бизнеса през последното десетилетие. Опити за конструиране на 

системи, свързани с икономика без вредни емисии и отпадъци за околната среда, се 

правят още през XX век, но едва през последното десетилетие се усеща натрапчиво 

идеята, че такъв тип системи са все по-наложителни поради негативните ефекти от 

едромащабния индустриален модел на производство. Кръговата икономика има за цел 

дългосрочното използване на оборудването и инфраструктурата, като по този начин 

повишава ефекта на използваните ресурси за тяхното създаване и приложение.  
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В отговор на приетата програма страните от ЕС приемат план за действие през 

2015г., свързан с прилагането на принципите на кръговата икономика - Circular 

Economy Action Plan. Наред с това Европейската комисия разработва и предлага на 

страните, членки на ЕС, насоки за създаване на бизнес модели и популяризира най-

добрите практики в плановете за управление на отпадъците от добивната индустрия 

(Extractive waste management plans - EWMPS) до 2018 г. Същевременно от фондовете на 

ЕС се осигуряват финансови средства за научни изследвания и създаване на приложни 

проекти и модели за внедряване на практики в производството, бизнеса и битовата 

практика, съответстващи на принципите на кръговата икономика. Интегралната цел на 

настоящото изследване е да се изучат същностните характеристики на кръговата 

икономика, насочени към създаването на производствена система от затворен цикъл, 

свеждайки до минимум използването на ресурси и създаването на отпадъци, 

замърсяване и въглеродни емисии. Основни задачи на проведения анализ са: извеждане 

на подходите за изследване на кръговата икономика като съвременен модел за 

реализиране на бизнеса; описване рамката на политиките за преход към кръгова 

икономика в ЕС; проследяване на стратегиите за прилагане принципите на кръговата 

икономика в практиките на българския бизнес. 

1. Подходи за изследване на темата за кръговата икономика 

С разгръщането на индустриалната революция бързите темпове на 

технологичния прогрес продължават, а това позволява чрез нововъведенията все повече 

хора да имат достъп до продукти, произведени по индустриален начин на достъпни 

цени. Тези продукти допринасят за материален комфорт и по-добър начин на живот, 

невъобразими за предишните поколения. Сега човечеството има знанията и 

инструментите за изграждане на икономика, подходяща за 21-ви век, но начинът, по 

който функционират производството и потреблението генерира всяка секунда отпадъци, 

чието количество е еквивалентът на един камион, които се депонират или изгарят. 

Съвременната икономическа система вече не работи в интерес нито на бизнеса, 

нито на хората, нито на околната среда. Човечеството все още взема основните ресурси 

за захранване на производството от земята и природата, в резултат на което се създават  

продукти, които се използват, и когато вече са непотребни - се изхвърлят. Този начин на 

производство и потребление експертите наричат линейна икономика , а за да 

илюстрират нейната същност използват мотото: „Take-make-waste“. Неограниченото 

експлоатиране на природните ресурси уврежда околната среда и носи необратими 

негативни последици за човешката цивилизация. Преосмислянето на съвременния 

модел на производство и потребление ни подсказва, че природните ресурси са 

лимитирани и че следва да се сложат граници на растежа; да се промени управлението 

на ресурсите; да се въведат нови подходи за природоползване; да се обнови 

технологията и организацията на самия производствен процес.  

Съвременното производство включва не само създаване на търсен краен продукт, 

но и генериране на отпадъци именно поради огромните си мащаби и грешния начин за 

взаимодействие с природната среда с помощта на съвременните технологии. Загубите и 

замърсяването от съвременния модел на производство не са случаен инцидент, а 

логично следствие от грешни решения за създаването и функционирането на самия 

производствен процес, при което около 80% от лошите последици са за сметка на 
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околната среда. Този факт ни кара да се замислим не просто да опазваме околната среда, 

но и да я подобряваме. Около 700 мил. щат. дол. годишно могат да се спестят от 

материали, ако се произвеждат продукти не за еднократна, а за многократна употреба. В 

случай че се запази, а не се увеличава, сегашният темп на производство, може да се 

постигне 48% на редукция на въглеродните емисиите до 2030 година. Ежегодно могат 

да се спестяват 550 млрд. щат. дол. разходи за здравеопазване, свързани с 

нездравословно хранене и консумацията на храни, несъобразени с екологичните начини 

на производство. 

 Визията и подходът на кръговата икономика дават нови възможности за 

създаване на просперираща национална бизнес среда. Кръговата икономика 

е нов начин за проектиране, изработване и използване на ресурсите, създадени от 

природата и нейните закони на нашата планета (Фигура 1.).  

Интервенираща динамика на 

индустриалната икономика 

 

Кръгова икономика и трансформация 

в начина на живот 

 

 

 

Природна система и драйвери на промяната 

 

 

Фиг. 1. Идеен обхват на кръговата икономика – подходи и драйвери на промяната 

 

Промяната в системата на постиндустриалната икономика засяга не само 
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производството, а цялостния цикъл на възпроизводство и потребление; социално-

икономическата среда и начина на живот; взаимодействието с природата, обуславящо  

добива на суровини и ресурси, както и тяхното рециклиране, включително 

преработване и съхранение на отпадъците с една единствена движеща сила – 

съхраняване на природната среда и редуциране на екологичното замърсяване. Идейният 

обхват на кръговата икономика обхваща не само възможния преход от индустриална 

към постиндустриална икономика, но също така  подходите, начините и драйверите на 

промяната в посока подобряване благосъстоянието на съвременните общества, но по 

правилата на устойчивото развитие. Елементите на природната среда – биологично 

разнообразие, подземни и надземни ресурси, източници на вода и топлина, чистота на 

въздуха и на водните басейни – които се явяват естествена среда и източник на 

публични блага следва да се опазват и възстановяват, а тези, които не подлежат на 

възстановяване на се съхраняват. Нарушаването на природното равновесие води до 

промени в климата и в средата на живот, което генерира противоречия и негативни 

последствия за човешкото общество, за неговото благосъстояние, както и за природната 

среда като цяло. 

Изложението върху същността на кръговата икономика, както и прегледът на 

икономическите последици от нейното приложение, е само един от проблемите на 

съвременното човечество, показват сложния и многопластов характер на проблемите, 

свързани с овладяването на климатичните промени. Обзорът хвърля светлина и върху 

разнородния характер на интересите на отделните групи страни, имащи различни 

приоритети в икономическото си развитие, което затруднява прилагането на единни по 

характер и общи като средства политики.  

 

2. Рамка на политиките за преход към кръгова икономика в ЕС 

През декември 2015 г. Европейската комисията приема План за действие за 

кръгова икономика (Circular Economy Action Plan; 2019)
2
, за да даде нов тласък на 

работните места, растежа и инвестициите и да развие неутрална по отношение на 

въглеродните условия икономика по- ефективна и конкурентоспособна. Той съдържа 54 

действия, обединени в обща рамка, които ще продължат да се реализират и след 

посочения в документа срок. Планът включва мониторинг, който се извършва от ЕК на 

ЕС и чиято цел е пряко свързана с постепенното навлизане в кръговата икономика чрез 

стимулиране преди всичко на тези видове бизнес, които полагат грижи за опазване на 

околната среда и успоредно с това създават работни места. Статистиката показва, че 

през 2016 г. в секторите на ЕС, свързани с кръговата икономика, са наети повече от 

четири милиона работници - увеличение с 6% в сравнение с 2012 г., което само по себе 

си е знак за прехода към кръгова икономика. Очаква се допълнително създадените 

работни места да отговорят на очакваното търсене за функциониращи свободни пазари 

на вторични суровини и материали във всяка страна на ЕС. Идеята за затворен цикъл 

                                                 
2
 European commission. Рeport from the commission to the european parliament, the council, the european 

economic and social committee and the committee of the regions on the implementation of the Circular 

Economy Action Plan.   Brussels, 4.3.2019  COM(2019) 190 final. 

file:///D:/Users/Computer/Desktop/circular%20economy/report_implementation_circular_economy_action_plan.

pdf 
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на производство отвори нови възможности за бизнес, породи нови бизнес модели и 

разви нови пазарни стратегии във и извън ЕС. През 2016 г. дейностите, свързани с 

принципа на рециклиране - като ремонт, вторична употреба или преработване – са 

генерирали почти 147 милиарда евро добавена стойност, като в същото време са били 

инвестирани около 17,5 милиарда евро. В страните от ЕС рециклирането, а не 

изхвърлянето и складирането на битовите отпадъци през периода 2008-2016г. се 

увеличава и приносът на рециклираните материали към общото търсене на материали 

показва непрекъснато нарастване. Въпреки това, средно рециклираните материали 

отговарят на по-малко от 12% от търсенето на материали в ЕС. Това се отбелязва в 

неотдавнашен доклад на заинтересованите страни в ЕС, в който се подчертава, че само 

9% от произведената продукция в рамките на световната икономика се дължи на 

технологии и производствен цикъл, без да генерира отпадъци, а това отваря само по 

себе си отваря безгранична перспектива за по-нататъшно развитие (Директива 

2011/87/ЕО.)
3
. Рамката за мониторинг на ЕС за кръговата икономика, представена от 

Комисията през 2018 г., включва ключови индикатори, обхващащи всяка фаза от 

жизнения цикъл на продуктите, както и аспекти на конкурентоспособността. Някои 

държави-членки са разработили допълнителни национални индикатори за кръговата 

икономика, като по този начин допълват обзора, предоставен от рамката на ЕС. 

Европейският парламент, Съветът и Европейският икономически социален комитет 

също изтъкват ролята на допълнителните показатели, с чиято помощ ще се акцентира 

върху конкретни аспекти на кръговата икономика в съответната страна-членка. Към 

предложенията на ЕК се отнасят следните основни индикатори: 

А) Безотпадъчни производствени процеси  

Показател: дали произвежданият продукт е създаден въз основа на план за екодизайн, 

Б) Степен на декарбонизация на производствения процес или краен продукт 

Показател: използване на технологии и материали, отразяващи екологичния отпечатък 

на продукта   

В) Изграждане на системи за управление на отпадъците 

Показател: Приемане на адекватна законова уредба 

Г) Въвеждане на хармонизирани правила за изграждане на информационна 

система за отпадъците  

Показател: ограничаване на опасните вещества, вкл. синтетични торове и токсични 

елементи 

Д) Мерки срещу замърсяването с пластмаси 

Показател: повишаване употребата на рециклирани пластмаси 

Е) Размер на финансовите средства, отделяни за въвеждането на устойчиви 

процеси в промишлеността, управление на отпадъците и ресурсите и за 

прилагане на производствени системи със затворен цикъл 

Показатели: Бюджети  на националните програми, на местните програми, на 

фирмените инвестиции. 

В обобщение на изложеното се налага извода, че на европейските органи по 

                                                 
3 Директива 2011/87/ЕО.  От 27 април 2011 година.  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0278&from=BG 
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стандартизация е възложено да включат в критериите за постигане на устойчивост 

такива параметри, които са свързани с дълготрайността на употребата, многократност 

на използването, възстановимост на частите, степен на рециклируемост на материалите, 

особено на тези, които се изработват от редки суровини. За да стане възможно това се 

прилагат принципите на кръговата икономика, засягащи потреблението на 

екологосъобразна енергия и използването на възобновяеми материали, безотпадъчни 

технологии, рециклиране и намаляването приложението на опасни химикали. 

Посочените принципи залягат в основата на референтни документи и стандарти, 

включени в националното законодателство, засягащи предоставянето на разрешителни 

за функционирането на промишлените предприятия. В допълнение се фиксират и 

правилата за проверката на системите за управление на околната среда и одит, чрез 

които се установяват резултатите от екологични експертизи на действащите бизнес-

единици. Наред с това, за да стимулира производителите, спазващи принципите на   

кръговата икономика, ЕК приема и въвежда европейски критерии за зелени обществени 

поръчки, които да действат в отделните икономики на ЕС. Самата комисия подбира 

фирмите, доставчици по обществените поръчки, спазвайки посочените принципи. 

Службите на комисията в Брюксел използват екологични критерии за обществени 

поръчки в 93% от всички свои договори, надвишаващи 60 000 EUR (Евробарометър № 

503; 2020) 
4
. Новата ситуация изправя пред сериозни предизвикателства не само 

отделните правителства, но и пазарните оператори за съхранение и преработка на 

отпадъци, което означава и създаване на ефективен единен пазар в рамките на ЕС. По 

тази причина следва в ЕС се изгражда информационна система за отпадъците, въведена 

като изискване за страните-членки на ЕС през 2017 г. Информацията за състава на 

отпадъците може да се използва и с цел ефективно оползотворяване на критични 

суровини (CRMs). 

3. Стратегии за прилагане принципите на кръговата икономика 

в практиките на българския бизнес 

В плана за действие за установяване на принципите на кръговата икономика ЕК 

включва ефективна рамка за мониторинг.  Този подход за осъществяване на контрол и 

отчитане на напредъка е потвърден в заключенията и на Съвета на ЕС (European 

Consilium press-releases; 2016)
5
, където е подчертана „необходимостта от рамка за 

мониторинг, която съдейства за укрепването и оценяването на напредъка към кръгова 

икономика, и същевременно свежда административната тежест до минимум“. 

Европейският парламент също призова ЕК да разработи показатели за ефективност на 

ресурсите с оглед проследяването на напредъка към кръгова икономика (Европейски 

парламент; 2015)
6
. Целта на рамката за мониторинг е да измерва напредъка към кръгова 

икономика по начин, който обхваща нейните различни измерения на всички етапи от 

жизнения цикъл на ресурсите, продуктите и услугите. По тази причина рамката за 

мониторинг съдържа набор от десет показатели, групирани в четири етапа и аспекта на 

                                                 
4
 Евробарометър № 503 (януари 2020 г.). 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm 
5
 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20/envi-conclusions-circular-economy/pdf. 

6
 Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите – 

преминаване към кръгова икономика (2014/2208(INI)). 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20/envi-conclusions-circular-economy/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2208(INI)
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кръговата икономика:  

 производство и потребление,  

 управление на отпадъците,  

 вторични суровини и  

 конкурентоспособност и иновации.  

Това групиране следва логиката и структурата на плана за действие на кръговата 

икономика (Group Details - Commission Expert Group; 2017)
7
. По отношение на 

документите, които разкриват резултатите от политиката на нашата страна в областта на 

околната среда и кръговата икономика, ние отнасяме следните:  

 European Commission 2012. Roadmap for Bulgaria. Support to Member States in 

improving waste management based on assessment of Member States’ 

performance 

 Европейска комисия Брюксел 2017. Преглед на изпълнението на политиките 

на ЕС в областта на околната среда. Доклад за България. 

 Един от първите доклади на ЕК за България, свързан с изпълнение на 

законодателството на ЕС за опазване на околната среда, е този от 2012г. Основана цел 

на доклада е да се очертаят основните предизвикателства пред българската икономика и 

да се набележат мерки за постигането на целите, заложени в европейските правила за 

управление на отпадъците. С цел гарантиране пълното прилагане на законодателството 

на ЕС за отпадъците, в доклада се правят следните препоръки към българското 

правителство: 

а) Постепенно увеличаване на данъчната тежест за създаване на депа за 

съхранение на отпадъците. Подчертава се необходимостта от подкрепа на 

разделно събиране и създава на адекватна инфраструктура. 

б) Разширяване и подобряване на ефективността на разходите за мониторинг и 

прозрачност на съществуващите схеми за разпределяне на отпадъците по 

законоустановени депа. 

в)  Прилагане на стратегията за биологични отпадъци, включително конкретни 

мерки за отделно складиране на биоразградимите отпадъци от общите депа. 

г) Интензифициране на дейностите по проверка и прилагане на контрол, за да се 

гарантира спазването на законовите разпоредби за управление на битовите 

отпадъци. 

д) Актуализиране на националните и регионални правила за мониторинг на 

въздействието върху околната среда и анализ на текущата ситуация за 

управление на отпадъците въз основа на надеждни данни. 

е) Създаване и контрол на инфраструктурата и схемите за разделно събиране. 

ж) Да започне цялостна кампания за повишаване на осведомеността относно 

разделно събиране и правилно управление на отпадъците. 

                                                 
7
 Group Details - Commission Expert Group. Описание на съставителите на официални 

статистически данни по  сметките за околната среда и експерти по ефективно използване на ресурсите, 

както и в областта на интегрираната политика за продуктите и политиката за суровините: 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2673, 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=470, 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2812,   

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1353 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2673
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=470
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2812
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1353
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з) Подобряване на използването и разпределението на наличното финансиране 

от ЕС с цел подпомагане на предотвратяването на отпадъците, подготовка за 

повторна употреба и рециклиране (Roadmap for Bulgaria; 2011)8. 

  Ако посоченият документ може да се счита за отправна точка, от която могат да 

се наблюдават промените и напредъка у нас по отношение спазването на европейското 

законодателство в областта на околната среда и управлението на отпадъците, то след 

2015г., когато в сила влиза европейската политика за преход към кръгова икономика, ЕК 

изготвя няколко доклада по отношение постигнатото в нашата страна. В доклада за 

прегледа на изпълнението на политиките в областта на околната среда (ПИПООС) от 

2017 г. като основни предизвикателства за България в областта на околната среда са 

посочени следните:  

 подобряване на качеството на въздуха,  

 осигуряване на правилното събиране и пречистване на градските отпадъчни 

води,  

 правилно изпълнение на законодателството за опазване на природата 

(Европейски икономически и социален комитет, 2018)
9
.  

 През 2017 г. ЕК стартира инструмента за партньорство TAIEX-EIR (инструмент за 

партньорство в подкрепа на ПИПООС) с цел да се улесни взаимното обучение между 

експерти от националните органи в областта на околната среда. България също взема 

участие в партньорския семинар за намаляване на емисиите от битово отопление. В 

доклада си ЕК констатира, че „… в България е налице е известен напредък в 

изпълнението на мерките, насочени към замърсяването на въздуха. Той обаче е 

ограничен до приемането на правни актове, като до момента не се съобщава за 

наличието на практическо изпълнение. България продължава да е сред държавите 

членки с най-много смъртни случаи, дължащи се на замърсяването, с най-голям брой 

загубени години живот, свързани със замърсяването на въздуха, и с най-голямо излагане 

на градското население на микрочастици“. Наред с това се изтъква, че: „Не е отбелязан 

съществен напредък в гарантирането на спазването на задълженията за събиране и 

пречистване на градските отпадъчни води. Понастоящем се събират близо 26 % от 

отпадъчните води, като процентът от събраното количество, което се подлага на 

вторично пречистване или на пречистване при по-строги условия, е още по-малък. В 

България все още не е приета всеобхватна програма относно политиката в областта на 

кръговата икономика.  Управлението на отпадъците продължава да бъде съпроводено с 

предизвикателства, въпреки че генерирането на битови отпадъци е под средното за ЕС 

равнище. Според доклада на Комисията за ранно предупреждение от 2018 г. съществува 

риск България да не постигне до 2020 г. целта за рециклиране на 50 % от битовите 

отпадъци. Държавата разполага с добра правна основа за справедливо изчисляване на 

таксите за събиране на отпадъци, но законът все още не е влязъл в сила, поради което 

                                                 
8
 Roadmap for Bulgaria, 2011. 

https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/BG_Roadmap_FINAL.pdf 
9 Становище на Европейски икономически и социален комитет. Съобщение на Европейската комисия до 

Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите относно рамка за мониторинг на кръговата икономика[COM(2018) 29 final]. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A29%3AFIN 
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принципът „замърсителят плаща“ не се прилага.“   

  Отбелязва се, че „е постигнат значителен напредък при 

осигуряването на подкрепа за картографирането и оценката на екосистемите и техните 

услуги, както и остойностяването и разработването на системи за отчетност на 

природния капитал. Въпреки това съществуват предизвикателства, свързани с 

правилното изпълнение на законодателството за опазване на природата. Един от 

основните рискове за биологичното разнообразие в България продължава да бъде 

загубата на местообитания в резултат на развитието на градовете и инфраструктурата. 

Слабостите в тази област все още включват лошото прилагане на природозащитното 

законодателство и другите разпоредби за опазване на околната среда поради липсата на 

природозащитни цели и мерки, неефективното управление и стопанисване на 

защитените територии, както и недостатъчното финансиране или неефективното 

използване на наличното финансиране.“ Въз основа на направения анализ ЕК стига до 

заключението, че „България е предприела стъпки за осигуряване на рационализирани 

екологични оценки чрез включване в процедурите за ОВОС на подходящата оценка 

съгласно Директивата за местообитанията, процеса на разрешаване на комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването и процеса Seveso за химическа 

безопасност. Рационализирането спомага за намаляване на административната тежест, 

засилва съгласуваността и ускорява процеса на вземане на решения, като усилията 

следва да се насочат към подходящото прилагане на тези разпоредби (Европейска 

комисия; 2017)
10

.“ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Изложението върху прилагането на принципите на кръговата икономика и 

прегледът на икономическите последици, налагащи тяхното реализиране, е само един 

от проблемите на съвременното човечество, показват сложния и многопластов характер 

на проблемите, свързани с взаимодействието „човек-природа“. Обзорът хвърля 

светлина и върху разнородния характер на интересите на отделните групи страни, 

имащи различни приоритети в икономическото си развитие, което затруднява 

прилагането на единни по характер и общи като средства политики.  

Централен въпрос при изясняване същността на кръговата икономика е 

установяването на прецизни индикатори за неговата оценка и измерване. Това има 

важно значение за бизнеса, тъй като чрез степента на устойчивостта на фирмата се 

измерва нейния рейтинг, но същото важи и за икономиката като цяло. От надеждността 

на една национална икономика се интересуват както инвеститорите и фондовите 

мениджъри, така и финансовите аналитици от институциите. На практика 

приложението на кръговата икономика се свързва със стремежа за повишаване 

ефективността на функциониране, затова то не може да се квалифицира като мода, а 

показва дълбока промяна в управленския мироглед. Тя е свързана с убеждението, че 

единствено чрез баланса между индивидуалните, колективните и обществените 

интереси фирмата може да просперира. 

                                                 
10

 Европейска комисия. Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда от 

2017 г. — България http://www.eea.government.bg/bg/report_bg_bg.pdf 
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Abstract: The report aims to describe the possibilities for applying the concept of the Internet 

of Things in industrial enterprises, as a key technology for Industry 4.0. The evolution of the 

industrial production is presented, the characteristics and peculiarities of Industry 4.0 are 

outlined, the basic principles of its implementation are defined. Emphasis is placed on the 

concepts of the Internet of Things and the Internet of Everything by describing their nature 

and considering their application in industry.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Индустрия 4.0 е термин, зад който стои новата фаза в индустриалната 

революция, тясно свързана с прилагането на информационните технологии и 

дигиталната трансформация на производството. Наричана е още интелигентно 

производство и отразява симбиозата между физическото производство и операции с 

интелигентните цифрови технологии, машинното обучение, големите данни, Интернет 

на нещата и др. Целта е да се създаде цялостна и по-добре свързана корпоративна 

екосистема, фокусирана върху управлението на веригите за доставки. Индустрия 4.0 

предполага не само инвестиране в нови технологии, а промяна на начина на работа на 
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предприятията и вижданията им за тяхното развитие и растеж [19]. 

 

 

2. ИНДУСТРИЯ 4.0 - НОВА КРАЧКА В РАЗВИТИЕТО НА 

ИНДУСТРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

 

2.1 Индустриалните революции – от Индустрия 1.0 към Индустрия 4.0.  
Преходът от ранното първобитно производство до наши дни преминава през 4 

значими индустриални революции, а следващата, пета революция, е в съвсем 

обозримото бъдеще. 

Индустриализацията на производството започва в Англия през 18 век с появата 

на парния двигател, което бележи началото на Първата индустриална революция. До 

този момент основната производствена сила са били човешкият и животинският труд, 

чиято ефективност не е била достатъчно голяма за нарастващите нужди на населението. 

Появяват се първите манифактури, които прерастват във фабрики, ръководени от 

новопоявилата се предприемаческа класа. Най-развитите отрасли през този период са 

текстилната и минната промишлености и металургията, които внедряват и редица други 

изобретения, задвижвани от вятър, вода и пара [6]. 

Нов тласък на промишлеността, с което се бележи началото на Втората 

индустриална революция (технологична революция), дават внедряването на 

бесемеровия процес за производство на стомана, приложението на електричеството в 

индустрията в края на 19 в., а на по-следващ етап – изобретяването на конвейерните 

линии и масовото производство. Благодарение на усилията на редица учени като Волта, 

Фарадей, Едисон, Тесла, непостоянната електрическа енергия става управляема и може 

успешно да замени прилаганите до този момент производствени сили. Използването на 

електричество за задвижване на машините повишава ефективността на производството 

и ги прави по-мобилни, тъй като те са снабдени със собствени енергийни източници. 

Масовото производство, поточните линии и разделението на труда също способстват за 

повишаване на капацитета и ефективността на предприятията. Водещи отрасли през 

този период са производството на стомана, железопътния транспорт и химическата 

промишленост [13].  

Третата индустриална революция започва в края на 60-те години на 20 век, 

когато се появяват и започват да се произвеждат първите електронни устройства като 

транзистори, а по-късно и чипове с интегрална схема, които дават възможност за 

автоматизация на машините и замяната на работниците на поточната линия с оператори. 

Повсеместното прилагане на компютри води до развитие на софтуерните системи, 

които надграждат възможностите на електронния хардуер. Появяват се и първите 

специализирани компютърни програми, които позволяват планирането и 

проследяването на материалните и други ресурси, необходими за производствения 

процес [13.19]. Новопоявилата се мрежа Интернет, както и необходимостта от 

използване на възобновяеми енергийни източници, стават основните предпоставки за 

развитие на индустрията в края на 20-ти и началото на 21 век. Според Рифкин [16], 

Третата индустриална революция има 5 стълба: преминаване към възобновяеми 

енергийни източници, трансформиране на сградния фонд в централи за възобновяеми 

източници, внедряване на технологии за съхранение на енергия, Интернет и 

трансформиране на транспортния парк, така че да използва приоритетно „зелена 

енергия“. Третата индустриална революция се свързва и с процесите на глобализация, 

отваряне на националните икономики и ре-локация на производството към страните с 

по-слабо развита икономика, с цел постигане на по-ниски разходи и по-висока 

ефективност [4]. 

Все по-голямото навлизане на Интернет и информационните технологии в 
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производствената в началото на 21 в., бележи началото на Четвъртата индустриална 

революция, добила популярност като Индустрия 4.0. Тя се свързва с повишаване на 

възможностите за дигитализация и автоматизация на производствените процеси и 

въвеждане на разпределените компютърни изчисления, повишаващи капацитета на 

компютърните системи
11

.  

Индустрия 5.0 е бъдеща, но вече навлизаща в нашия живот тенденция. 

Терминът е представен за първи път през декември 2015 г. от Майкъл Рада [15]. 

Характеризира се с по-тясно сътрудничество между човекът и машината, в т. ч. 

повсеместно използване на роботи в производството, както и с навлизането на 

безотпадните технологии и развитието на кръговата икономика. В производствения 

процес се въвежда биониката и биотехнологията, чрез което се позволява, въз основата 

на биологични сензори, да се осъществява по-добър контрол, организация и 

персонализация на производството [4]. 

 

2.2 Индустрия 4.0 – същност и характерни особености.  

Терминът Индустрия 4.0, който се свързва с Четвъртата индустриална 

революция, се използва за първи път в рамките на търговското изложение Hannover 

Messe през 2011 г. от проф. Волфганг Уолстер, който предполага, че човечеството е на 

прага на нова революция, ръководена от интернет технологиите. В своето обръщение 

той прави извода, че компаниите могат да бъдат успешни и в региони с високи заплати 

и голяма конкуренция, ако преминат към т.нар. „интелигентни“ предприятия [14]. 

Федералното Министерство на икономическите въпроси и енергетиката [10] 

определя Индустрия 4.0. като базова платформа за изследване и ѝ задава следната 

дефиниция: „интелигентно мрежово свързване на индустриалните машини и процеси с 

помощта на информационни и комуникационни технологии“. 

Според Овчарова [3] понятието Индустрия 4.0 има 3 съставни елемента: 

 Първо, „индустрия“ дефинира неговата индустриална насоченост.  

 Второ, „0“ е препратка към поколенията интернет технологии - Web 1.0, Web 

2.0, Web 3.0, Web 4.0.  

 Трето, „4“ обозначава Четвъртата индустриална революция. 

 Индустрия 4.0 се асоциира със свързването на Интернет на нещата с 

производствените техники, за да може системите да обменят информация, да я 

анализират и да я използват за насочване на интелигентни действия. Тя също така 

включва авангардни технологии, включително производство с добавена стойност, 

роботизация, изкуствен интелект, модерни материали и добавена реалност [17]. 

Делойт откроява 4 основни характеристика на Индустрия 4.0: 

1. Вертикално мрежово свързване – процесите, при които информацията, 

получена въз основа на дигитализацията, води до промени във физическия 

свят, дават възможност на предприятията бързо да реагират на измененията в 

заобикалящата среда, изискванията на потребителите, динамиката в 

стоковите запаси или неочаквани неизправности в оборудването. 

Интелигентните предприятия се свързват помежду си своите системи, което 

позволява непрекъснато взаимодействие и коригиране на работата. 

2. Хоризонтална интеграция посредством глобални мрежи от стойностни 

вериги. Цикълът на трансформация на информационните потоци между 

физическата, дигиталната и отново физическата среда, позволява по-високо 

ниво на прозрачност. Компаниите могат по-бързо да идентифицират 

проблемите си и да реагират на тях. Мрежите, в рамките на организацията, 

                                                 
11

 Същността и характерните Особености на Индустрия 4.0 са разгледани в т. 2.2. 
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могат да записват всички операции от веригата, както и да регистрират, 

анализират и оценяват всеки аспект на бизнес процесите по всяко време. 

3. Инженеринг в цялата стойностна верига - всички дейности по 

разработване и производство на продукти са интегрирани и координирани с 

жизнените цикли на продукта. Появяват се нови синергии между 

разработването на продукти и системите за производство. 

4. Ускорение чрез експоненциални технологии - създава се все по-автономна 

и силно познавателна екосистема. Разчита се на технологии като машинно 

обучение, дълбоки невронни мрежи, усъвършенствана роботика и 

индустриален Интернет на нещата за допълнително ускоряване на 

ефективността. 

 
 

2.3 Фундаментални принципи за внедряване на решения от Индустрия 4.0. 
Дарън Ъндърууд [18] определя 4 ключови принципа за внедряване на решения в 

Индустрия 4.0, които гарантират, че целият производствен процес е компютъризиран: 

1. Интероперативност – отнася се до способността на машините да се свързват 

и общуват помежду си и с хората, посредством Интернет. Използват се 

технологии, свързани с  Интернет на нещата (Internet of Things - IoT) и 

Интернет на хората (Internet of People – IoP), които се обединяват в т.нар. 

Интернет на всичко (Internet of Everything - IoE). 

2. Информационна прозрачност – поставя се изискването информационните 

системи да могат да създават виртуални копия на физическия свят чрез 

трансформирането на цифровите данни в сензорни. Сливането на физическия 

и виртуалния свят позволява създаването на информационен модел, 

съобразен с контекста.  Получената информация е необходима на 

участниците в IoE да отговорят на изискванията, отправяни към 

производствения процес. Информацията трябва да е достъпна за всички 

участници в процеса в реално време. 

3. Техническа помощ – отнася са до способността на информационните 

системи да подпомагат хората при вземането на решения и бързо справяне с 

възникналите проблеми, чрез цялостно събиране и визуализация на данните, 

по разбираем за човека начин. Фокусира се и върху възможността кибер 

системите и роботизираните компоненти да заместват хората при 

изпълнението на отнемащи продължително време, вредни или изтощителни 

задачи.  

4. Децентрализация на решенията – необходима е по-голяма автономия на 

кибер-физическите системи, която да им позволява сами да вземат решения и 

да изпълняват своите функции по децентрализиран начин. Решенията се 

разпространяват в цялата система, за да се увеличи максимално времето за 

реакция и да се оптимизира гъвкавостта, докато системата продължава да 

работи. Възможно е вземането на решения да се предаде към по-високо ниво 

в случаи на аварии, смущения или конфликти с поставените цели.  

 

3. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА И ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

3.1 Същност на концепцията Интернет на нещата 

Съгласно приетата от Международния съюз по далекосъобщенията [11] 

дефиниция, Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) е глобална инфраструктура 

на информационното общество, позволяваща използването на усъвършенствани услуги 

чрез свързване на физическите и виртуалните „неща“, основаваща са на 
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съществуващите и еволюиращи оперативно съвместими информационни и 

комуникационни технологии. На практика това е концепция, представяща система от 

взаимосвързани изчислителни устройства, снабдени с уникални идентификатори и с 

добавена възможност за взаимодействие както помежду си, така и с външната среда, без 

намесата на човека. По този начин се получава непрекъснат поток от информация, 

който да се използва за оптимизиране на дейността. 

За първи път терминът Интернет на нещата използва Кевин Аштън в своя 

презентация за Проктър и Гембъл през 1999 г. в контекста на прилагане на 

радиочестотната интерференция във веригата за доставка на компанията [7]. Решението 

предполага цялата информация за „нещата“ да се събира и обработва компютъризирано, 

без човешка намеса. По-късно понятието е развито от Cisco [9], които го определят като 

онзи момент във времето, когато свързаните към Интернет обекти ще станат повече от 

хората. Техните изследвания показват, че това се случило през 2008-2009 г. 

Дефиницията на понятието се променя през годините, най-вече поради 

сближаването на множество технологии, анализи в реално време, машинно обучение, 

стокови сензори и вградени системи, но тя включва винаги използването на някоя от 

следните технологии: 

 за идентификация на обекта от физическия свят – всички „неща“ са 

снабдени с интерфейс или със средства за тяхната идентификация в мрежата. 

За целта освен RFID може да се прилагат щрих кодове, QR кодове, средства за 

определяне на местонахождението в реално време и др. За обектите, свързани 

в Интернет, се прилага техния MAC адрес и адресирането, посредством IPv6; 

 за измерване – те са под формата най-вече на сензори и осигуряват 

преобразуването на данни от външната среда в електронна, като 

същевременно имат възможност за извършване на изчисления; 

 за предаване на данните – включват се всички технологии за кабелно и 

безжично предаване на данни. Приоритетно се използват протоколите от 

стандарта IEEE 802.15.4; 

 за обработка на данните – използват се разнообразни техники за обработка 

като класификация, сортиране, филтриране, изчисление и др., въз основа на 

които набраната от вещите информация се преобразува, по начин, който я 

прави по-разбираем за хората или за другите, „неща“, към които ще бъде 

препредадена. 

Според Кумар Баласабраманиан, 3 глобални технологични тенденции са в 

основата на повсеместното разпространение на технологията: лесният достъп до 

свързаност, в частност до Интернет, голямата изчислителна мощ на съвременните 

компютърни системи и облачните изчисления и свързаните с тях „големи данни“ [1]. 

 

3.2 Приложение на Интернет на нещата в индустрията 

Поради големия набор от решения, основани на Интернет на нещата, е възможно 

тяхното диференциране в няколко категории: 

1. Потребителски устройства – включват се свързаните превозни средства, 

уредите за домашна автоматизация, умните къщи, носимите уреди за следене 

и мониториране на здравето, уреди с възможност за дистанционно 

наблюдение. 

2. Технологии, използвани в обществените организации – медицински 

изделия за мониторинг и известяване, обществен транспорт, за контрол и 

мониторинг на механичните, електрическите и електронни системи в 

публични сгради и др. 



 

245 

3. Инфраструктурни приложения – мониторинг и контрол на устойчивата 

градска и селска инфраструктура като мостове, железопътни линии, уличен 

трафик, наблюдение на околната среда и др. 

4. Приложения за индустрията, наричани още Индустриален Интернет на 

нещата (IIoT). 

Според Маринова [2], IIoT има значителен потенциал за подобряване на 

производствените процеси в следните направления: 

 оптимизация на операциите - позволява цялостен поглед върху 

производствения процес и предприемане на коригиращи действия от страна 

на хората, а в редица случаи – от машините; 

 прогнозиране поддръжката на оборудването – производственото 

оборудване може да се мониторира през цялото време благодарение на 

сензори и мрежова свързаност. По този начин могат да се планират по-

ефективни методи за поддръжка на машините, да се увеличи производствения 

капацитет и продуктивност; 

 оптимизация на инвентара – посредством складови сензори се следят 

запасите също в реално време и при необходимост се поръчват необходимите 

материали и консумативи; 

 подобряване сигурността на работниците – всеки работник е оборудван със 

сензор за местоположение и NFC маркер, който проследява неговата работа с 

машините и способства за изготвянето на по-ефективни работни графици; 

 оптимизация на веригата за доставка – инсталират се сензори по цялата 

верига за доставка като по този начин се проследява движението на стоково-

материалните запаси и продукцията във всеки един момент. 

Компанията Авент [5] посочва 7 ключови приложения на IIoT: 

1. Автономни превозни средства – свободно движещи се роботи, които могат 

да бъдат координирани и да  изпълняват автоматизирани задачи по 

контролируем начин без човешки надзор. 

2. Мониторинг на използването на машините – посредством табла за 

управление на операторите се изпраща важна информация за 

производителността на всяка една машина и по този начин се установява кое 

оборудване работи най-ефективно. 

3. Свързани инструменти – те увеличават производителността като 

елиминират човешките грешки.  

4. Автоматизиране на сградите – намаляват се разходите за електроенергия 

чрез проследяване на нейното потребление, настройка на осветлението, 

оптимизиране на отоплението, вентилацията и климатизацията, внедряване 

на IIoT в системите за пожарна безопасност. 

5. Контрол на качеството на произведената продукция – използват се камери 

с висока резолюция, акустични сензори и високоефективен софтуер за 

обработка на изображения. Чрез тях се идентифицират дефекти в размера, 

формата и степента на завършеност, както и проверка на коректността и 

четливостта на етикетите, баркодовете и QR кодовете. 

6. Интелигентна логистика – с помощта на сензори се проследяват активите, 

след като напуснат пределите на предприятието. Следи се за тяхното 

местоположение, околна температура, влажност и движение. 

7. Носими технологии – използват се за мониторинг на безопасността на 

работниците. За целта сензори, свързани с тялото, регистрират условията на 

околната среда и проследяват жизнените показатели на работника като 

температура, пулс и честота на дишане. 
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3.3 Интернет на всичко като следваща стъпка в процеса на дигитализация 

на индустрията 

Постигането на интероперативност при Индустриалния интернет на нещата, 

налага съчетаването на две технологии: Интернет на нещата и Интернет на хората. В 

резултат на това Cisco [8] въвежда понятието Интернет на всичко (Internet of Everything 

– IoE), което отразява свързването на 4 основни елемента, наречени стълбове: хора, 

процеси, данни и неща от действителността, които си взаимодействат. Информацията 

от тяхното взаимодействие води до взимането на решения и до действия, които създават 

нови способности, по-богат опит и безпрецедентни икономически възможности за 

хората, бизнеса и държавата. 

При взаимодействието се формират 3 типа връзки: 

 M2M (Machine to Machine), при която си взаимодействат машини, без човешка 

намеса;  

 M2P (Machine to People), при която машината се свързва с човека; 

 P2P (People to People), при която си взаимодействат хора. 

За да се максимизира ефектът от прилагането на IoE, е необходимо 

предприятието да: инвестира във висококачествени технологии и инструменти; приеме 

и следва приобщаващи практики по отношение на персонала; развие ефективни 

управленски практики. 

Приложението на IoE в индустрията зависи от типа на взаимодействието, което 

се формира [12]. 

Връзката M2M се основава на сензори, задействащи механизми и контролери. Те 

трябва да имат мрежова комуникационна връзка и да бъдат програмирани така, че да, 

инструктират устройството как да интерпретира данни и как въз основа на 

предварително зададени параметри,  да предаде тези данни. M2M се използва за 

отдалечен мониторинг на активите, прогнозиране на поддръжката и в гъвкавото 

производство. 

Хората са важен елемент в IoE най-вече при използване на събраните от M2M 

данни. Появяват се връзки от типа M2P, които способстват за вземането на оптимални 

решения. Приложението им в индустрията е за анализ на операциите, управление на 

веригите за доставки в реално време, постигане на ИТ и физическа сигурност. 

За постигане на пълноценно взаимодействие в рамките на IoE е необходимо да 

се осигурят връзки и между хората от типа P2P. В производствения сектор те се 

използват за дистанционна експертиза при съвместната разработка на продукти и за 

мобилно сътрудничество в рамките на цялото предприятие. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

За да отговори на нарастващите нужди на потребителите и да постигне висока 

конкурентоспособност, съвременното индустриално предприятие трябва да се 

възползва от всички технологични нововъведения, които могат да повишат неговата 

ефективност, да ускорят производствения процес и да автоматизират трудоемките и 

рутинни операции. Приложението на Интернет на нещата в предприятията е важна и 

решителна стъпка в процеса на тяхната дигитална трансформация и преход към 

Индустрия 4.0. Въпреки това не трябва напълно да се елиминира ролята на човека в 

производствен процес, а да се търсят решения, които подпомагат и интелектуализират 

неговия труд. Взаимодействието между хората и машините, осъществявано 



 

247 

посредством интернет технологиите, води до появата на Интернет на всичко, което ще 

бъде базова концепция в индустриалното производство през следващите години. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През април 2005 г. на тържествена церемония България подписва Договора за 

присъединяване към Европейския съюз в Люксенбург- Съгласно договора това трябва 

да стане на  1 януари 2007 г. Отбелязването на 13-та годишнина от членството на 

България в ЕС е добър повод за съпоставка на настоящето с миналото. 

Присъединяването на България към Европейския съюз е свързано с нов етап от 

развитието на икономиката и търговско-икономическите й отношения с други страни. 

България се задължава да синхронизира законодателството си с това на Европейския 

съюз и да прави определена вноска в бюджета на Съюза. В замяна, страната ни 

получава достъп до единните европейски пазари и до фондовете на Европейския съюз 

за подпомагане на различни сектори на икономиката.  

mailto:*MMitkov@af-acad.bg
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Актуалността на разглежданата проблематика се определя от законодателните 

промени в страните от ЕС, свързани в областта на икономиката. В процеса на развитие 

на икономиката своето важно място заемат всички сектори в нашата страна. Добре 

развити сектори са неделима част от всяка една съвременна икономическа система, 

често пъти те са част от стабилния икономически растеж, част от високия процент на 

заетост на трудоспособното население. Във високо интегрираното икономическо 

пространство на Европейският съюз, приносът на отделните сектори в икономиките на  

страните-членки е от изключителна важност. 

Основната цел на изследването е да се очертае състоянието и тенденции в 

развитието на брутния вътрешен продукт в нашата страна 12 години след финансово-

икономическата интеграция на България в ЕС. 

Защитава се тезата, че присъединяването на България към Европейския съюз ще 

доведе до разширяване обема на всички икономически сектор и увеличаване на 

финансовата стабилност на страната ни.  

За постигането на основната цел в изследването са използвани съвременни 

подходи и методи като: метод на анализа и синтеза; индуктивен и дедуктивен метод,  

емпиричен подход, сравнителен метод и логическо описание.  

Основните статистически данни за анализите в отделните части на  изследването 

са взети от официалните интернет страници на: Национален статистически институт,  

Те обхващат периода до 31.12.2019 година и не отчитат промените, настъпили след 

него. Данните са представени във вид на таблици с помощта на MS Office Exсel 2010.  

 

2. ДИНАМИКА В РАЗВИТИЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ 

 

Един от показателите за измерване на икономическата активност е брутният 

вътрешен продукт. Заедно с производителността на труда, той е един от най-важните 

показатели, определящи развитието на една икономика. Най-съществено може да се 

определи, като крайния резултат от производствената дейност на стопанските субекти в 

страната. „В съвременната бързо променяща се социално-икономическа среда все по-

актуален става  проблемът за устойчивото развитие, като концепция  за постигане на 

екологосъобразно икономическо развитие на обществото.”[3]. Въз основа на данните 

получени за брутния вътрешен продукт могат да се оценят доходите на населението, 

както и неговите покупателни способности.  

 Производителността на труда е икономически показател, който съпоставя 

новосъздадения продукт с вложения труд. Този показател осигурява оценки за 

темповете на растеж на производителността на труда. Ако дадена организация желае да 

повиши този показател, то тогава е препоръчително да се прибегне до определен вид 

анализ на човешкия фактор и осъществяване на организационно управление на база 

психологичен анализ на персонала [4]. На национално ниво брутният вътрешен продукт 

измерва сумата от произведените крайни стоки и услуги в икономиката за даден период 

(обикновено една година). [2].  

Брутният вътрешен продукт не отчита стойността на продуктите от домашното 

стопанство, които са предназначени за собствена употреба, както и дейността на 

икономиката в сянка или т.нар. сива икономика. Освен това той е количествен 

показател, който не взема под внимание ценността на свободното време. От друга 

страна чрез брутния вътрешен продукт не може пряко да се измери качеството на 

произвежданата продукция, както и не се отчитат неблагоприятните ефекти от 

производствената дейност, като: замърсяването на околната среда, наличието на 

професионални заболявания, занижаващи благосъстоянието на хората, неефективно 

управление на човешките ресурси и др. Подходящ инструмент за разкриването на такъв 

род проблеми е дълбоката организационна диагностика, която е в състояние да 
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препоръча и необходимите промени [5]. Въпреки посочените недостатъци най-

разпространено е мнението, че брутният вътрешен продукт се счита за един от най-

точните показатели, даващи представа за равнището на националното производство, 

както и за доходите на населението и неговите покупателни възможности.  

Обикновено брутният вътрешен продукт се представя в номинално и реално 

изражение. Номиналният брутен вътрешен продукт представлява стойността на стоките 

и услугите, измерени по текущи цени, т.е. по цени на съответната година. Той може да 

се увеличи или защото цените се покачват, или защото количествата се повишават. 

Изчислението на брутния вътрешен продукт по този начин не е подходящ за определяне 

на икономическото благосъстояние, тъй като не отразява точно колко добре 

икономиката може да задоволи изискванията на субектите. По-добър измерител на 

икономическото благосъстояние е реалния брутен вътрешен продукт. Той показва 

стойността на благата, ако количествата са се променили, но цените – не, т.е. при 

съпоставими (постоянни) цени. 

Преобразуването на номиналния брутния вътрешен продукт в реален става чрез 

помощта на т.нар. дефлатор, които показва общото равнище на цените в една 

икономика. Функцията на дефлатора е да изчиства номиналния брутния вътрешен 

продукт от влиянието на цените и да го преобразува в реален. Ако той  е по-голям от 

100, текущото равнище на цените е по-голямо от базисното и е на лице инфлация. Ако е 

по-малък от 100, текущото равнище е по-ниско от базисното и се наблюдава дефлация.  

[1].  

Съществуват три основни подхода за измерване на брутния вътрешен продукт: 

производствен, доходен и разходен 

Брутният вътрешен продукт, изчислен по производствения метод, характеризира 

крайния резултат от икономическата дейност и се измерва с добавената стойност, 

създадена при производството на стоки и услуги от единиците, резиденти на 

икономическата територия на страната. Добавената стойност представлява разлика 

между стойността на крайните стоки и на междинните стоки, които се използват за 

производството им. Към сумата от добавените стойности на всички блага от 

производителите в националното стопанство се прибавят чистите данъци (намалени със 

субсидиите) и се получава величината на брутния вътрешен продукт. 

По производствения метод БВП по пазарни цени се изчислява като сума от 

брутната добавена стойност по базисни цени общо за икономиката и корективите, които 

включват нето данъци върху продуктите, неприспадаем данък върху добавената 

стойност и мита върху вноса. 

При доходния подход брутния вътрешен продукт се представя като сума от 

доходите, получени от доставчиците на ресурси, т.е. от собствениците на 

производствени фактори. Към тях се включват следните: 

-доходи от труд – работна заплата и други доходи от труд като хонорари, премии, 

компенсации и т. н. 

-доходи от собственост –  доходи от земя или рентa, доходи от капитал или 

лихва, доходи от печалба, като към доходите от печалба спадат корпоративните доходи 

и доходите от самонаемане, свързани с некорпоративните предприятия, които ползват 

основно собствени ресурси 

Чрез разходния подход брутният вътрешен продукт се изчислява на базата на 

паричните разходи, извършени от всички производители на крайни продукти. Тук се 

отнасят следните елементи: 

- Разходи на домакинствата за лично потребление 

- Разходи на фирмите за покупка на инвестиционни стоки  

- Разходи на правителството за покупка на стоки и услуги  

- Чистите разходи на външнотърговския сектор, чист износ, получаващи се от 
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разликата на износа и вноса на стоки от страната  

През разглеждания период 2007-2019 година в Таблица 1, се наблюдава 

непрекъснат икономически растеж както спрямо базисната година, така и спрямо всяка 

следваща година. Изключение е само 2009 година, когато  вследствие на финансово-

икономическата криза се отбелязва отрицателен темп на изменение. През 2019 година, 

спрямо 2007 година брутният вътрешен продукт се е увеличил с малко над 60 млн. лв. 

или с 103,4%. 

 

Таблица 1. Брутен вътрешен продукт за периода 2007-2019г. 

 

Години БВП (млр.лв) 

Темп на прираст в (%) 

Спрямо 2007 Спрямо предходна година 

2007 
58, 408 

х 15,7 

2008 
73, 055 

17,3 14,3 

2009 
72, 859 

20,7 -2,3 

2010 
73, 214 

25,8 1,3 

2011 
78, 221 

34,5 1,6 

2012 
80, 941 

37,9 1,8 

2013 
81,357 

39,6 0,5 

2014 
82, 910 

41,7 2,0 

2015 
86,792 

48,3 3,3 

2016 
92, 635 

58.6 3.8 

2017 
102.3 

75,8 3,6 

2018 
109,70 

87,9 3,1 

2019 
118,67 

103,4 3,4 

  Източник: www.nsi.bg и собствени изчисления 

 

Данните в Табл.1 показват, че през 2007 и 2008 година темпът на развитие на 

брутния вътрешен продукт в България расте значително. Като най-съществена причина 

за това може да се посочи високият ръст на преките чуждестранни инвестиции през 

този период. В следствие на световната финансово-икономическа криза обаче, притокът 

на инвестиции след 2009 г. значително спада. Наблюдава се намаление на реалния 

брутен вътрешен продукт. Необходимо е да се подчертае, че през годините след 2009 

година до 2016 година, темпът на прираст на брутен вътрешен продукт е по-нисък 

спрямо периода от 1997 г. до 2008 г., обхваштащ 10 години преди приемането на 

България в Европейския съюз. В периода след 2009 година годишният прираст на 

брутния вътрешен продукт на глава от населението е средно около 1,8%, докато за 

периода 1997-2006 г. прирастът е средно с 7,1 % на година. Бавният, но реален растеж 

на икономиката след 2009 година до голяма степен се дължи на стабилната банкова 

система, валутния борд, както и на еврофондовете. Чрез усвояването на еврофондове се 

оказва съществено влияние върху положителния прираст на икономиката. Към 2018 г. 

евро фондовете допринасят за над 32% от общите инвестиции в икономиката. 

Следователно средствата от евро фондовете, които се вливат в икономиката на България 

под формата на държавни разходи, компенсират до известна степен отливът на преки 

чуждестранни инвестиции след 2008 година. 

http://www.nsi.bg/
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Икономическите сектори, формирани от агрегираните групировки по 

икономически дейности, включват:  

- Селско, горско и рибно стопанство - селско и ловно, горско стопанство и 

рибно стопанство.  

- Индустрия - добивна промишленост; преработваща промишленост; 

производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива; доставяне на води, канализационни услуги, управление 

на отпадъци и възстановяване; строителство.  

- Услуги - търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, 

складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство; създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения; 

финансови и застрахователни дейности; операции с недвижими имоти; 

професионални дейности и научни изследвания; административни и 

спомагателни дейности; държавно управление; образование; хуманитарно 

здравеопазване и социална работа; култура, спорт и развлечения и други 

дейности 

За измерване на икономическата дейност на дадена страната освен брутен 

вътрешен продукт се използват и други показатели като: заетост, безработица, 

инвестиции, преки чуждестранни инвестиции, работна заплата, инфлация и др. 

Обикновено благосъстоянието на хората и социалната им реализация зависят до голяма 

степен от трудовата заетост. В условията на пазарна икономика пазарът на труда е един 

от лостовете за управление и развитие на националното стопанство. Най-често на този 

пазар се срещат търсещите и предлагащите труда на наемния работник. По този начин 

се има възможност да се установи равновесното равнище на цената на производствения 

фактор труд. Във връзка с това като основни макроикономически величини, показващи 

състоянието на пазара на труда, могат да бъдат изведени броят на трудоспособното 

население, броят на заетите, равнището на заетост, броят на безработните и равнището 

на безработица. 

Заетостта е сред основните показатели, характеризиращ състоянието на пазара 

на труда, както и ефективността на използване на ресурсите в икономиката като цяло. 

Чрез заетостта се формират доходите на населението и равнището на жизнения 

стандарт. Като заети могат да се  определят наемните работници, изпълняващи платена 

работа, както и тези, които имат работа но отсъстват временно от работното си място. 

Заетостта на населението зависи от състоянието и структурните промени в 

икономиката, равнището на развитие на производствените сили, характера на 

политиките по заетостта. 

Абсолютните стойности са конкретния брой заети в икономиката, които могат да 

бъдат диференцирани по сфери и отрасли на дейност обикновено се извличат от 

националната статистика. При относителните величини се прилагат два подхода за 

изчисляване – чрез коефициент на икономическа активност и чрез коефициент на 

заетост. При първия подход броят на активните лица (работната сила) се отнася към 

трудоспособното население, като по този начин показва нормата на активно население 

и същевременно – степента на използване на населението за трудова дейност в 

икономиката. При втория подход се взема броя на заетите и се съпоставят с работната 

сила, като по този начин показателя показва действително използваната към определен 

момент част от активното население в страната. 

При подем в икономиката заетостта расте най-често поради разкриването на 

нови работни места, а при период на рецесия се закриват и фалират фирми, най-често 

поради спадането на производството, в резултат на което много работници остават без 

работа. Като пряко следствие от това, на микрониво имаме стремеж към повишаване на 

трудовата ефективност, като един от факторите за това е подобряване на организацията 
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на трудовата дейност. Правилното структуриране на трудовите процедури е един от 

най-значимите източници за развитие и ефективност на трудовата дейност [6].  

Обикновено с повишаването на заетостта се оказва положително влияние както 

върху отделните индивиди, получаващи доходи, така и върху икономиката като цяло. 

Увеличаването на заетостта предполага увеличаване на приходите от данъци и 

намаляване на разходите за социални помощи. При равни други условия това, води до 

пренасочване на средства за развитието на други сфери в икономиката. 

Наред със заетостта, безработицата също е един от най-важните показатели за 

икономическото състояние на една страна. Като безработни най-често се определят 

хората, които не са трудово заети, които активно търсят работа или очакват да се върнат 

на работа. В икономиката нормата на безработица се изразява, чрез т.нар. „коефициент 

на безработица“, който представлява съотношение между броя на безработните и 

общата работна сила. 

Икономическите последствия от безработицата на индивидуално равнище най-

често са свързани със загуба на част или на целия доход, загуба на квалификация, в 

резултат на което се намалява възможността за намиране на подходящо платена работа. 

На макроикономическо равнище най-често негативните последствия се състоят във 

формиране на фактическия брутния вътрешен продукт под потенциалния, което води до 

неефективно използване на ресурсите. Всичко това оказва негативен ефект върху 

финансовото състояние на лицата и техния жизнен стандарт, а от друга страна и върху 

икономиката, тъй като обикновено неефективното използване на ресурсите води до 

стопиране на възможностите за икономически растеж. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Икономиката на дадена страна е динамична система, развиваща се в зависимост 

от обществено-политическите отношения, които доминират в нея. През последните 

години България е изправена пред значителна демографска криза, която се 

характеризира с намаляване и застаряване на населението. Последица от застаряването 

на населението е  нарасналият  брой на хоспитализираните лица и увеличените разходи 

за здравни грижи.  

Върху състоянието и развитието на всяка национална икономика съществено 

влияние оказват не само степента на държавна намеса и фазата на бизнес цикъла, но 

също така и географското местоположение, външноикономическите връзки, конкретни 

исторически, културни традиции и други специфични характеристики на съответната 

икономика. 

Брутният вътрешен продукт като абсолютна величина не е в състояние да отрази 

стандарта на живот в дадена страна. Във връзка с това се използва показателят „брутен 

вътрешен продукт на глава от населението“, който се изчислява като отношението на 

брутния вътрешен продукт към броя на населението на съответната страна. По този 

начин се изразява средното количество брутен вътрешен продукт, което се пада на 

всеки един индивид. 

Могат да се обособят няколко основни цели на икономическата политика, чиято 

приоритетност на изпълнение зависи от конкретното състояние, в което се намира 

съответната икономика. Тези цели могат да се обобщят в следните: стабилност на 

цените (ниска инфлация); високо равнище на заетост (или естествена норма на 

безработица); поддържане на положителни външнотърговски баланси и устойчив 

икономически растеж. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Военно-икономическата наука като система от знания изисква нов задълбочен 

подход към формиране на концепцията за създаване на нови въздухоплавателни 

средства (ВС), като е необходимо да се отчитат всички стадии на жизнения цикъл. Това 

придобива изключително значение в условията на значително увеличаване на цената на 

новите ВС, както и на значителните финансови ограничения в бюджетите на 

министерство на отбраната на повечето страни по света, в сравнение с предишни 

периоди. При такива условия особено внимание изисква модернизацията на ВС, т.е. 

подобряване на свойствата им без изменение на тяхното предназначение. Понастоящем, 

авиационното радиоелектронно оборудване и въоръжение остаряват морално много по-

бързо, отколкото физически, поради което е необходимо модернизацията да се отчита 

като самостоятелен етап от жизнения цикъл на ВС. Оттук произтичат и завишените 

изисквания при определяне на концепцията, проектирането, разработването и 

серийното производство на ВС. Отпада необходимостта от залагане на свойства в 
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новото ВС, които няма да се изменят продължително време в срока му на експлоатация.  

В случай на прилагане на такава концепция за създаване на ВС, трябва да бъде 

отчетено нарастването на бойните свойства на обекта и разходите за модернизация, т.е. 

необходимо е да се извърши военно-икономическа оценка. Такава оценка е необходима 

и при извършване на модернизация на ВС, намиращи се в летателна експлоатация във 

военната авиация. В този случай се отчита не целият назначен технически ресурс, а 

само остатъкът от него до края на експлоатация. 

 

2. СЪСТОЯНИЕ НА АВИАЦИЯТА НА ВВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

През годините на Студената война и блоковото противостояние между Изтока и 

Запада в държавите се натрупаха значителни количества въздухоплавателни средства. 

Така например, в края на 80-те години на миналия век във Военновъздушните сили 

(ВВС) на Република България имаше на въоръжение около 500 самолета и вертолета. 

Голяма част от тях бяха в изправно състояние и с тях се планираха и редовно се 

провеждаха полети. Друга част от тези ВС се нуждаеха от капитално-възстановителен 

ремонт (КВР) и доставка на резервни части за възстановяване на тяхната изправност и 

за поддържане на летателна годност.  

В резултат на възникналата икономическа ситуация през 90-те години на 

миналия век военната авиация в България практически летеше на ръба на санитарния 

минимум. В резултат на тези условия за летателна експлоатация се получи огромна 

разлика между остатъка от технически ресурс по наработка (часове, брой цикли и т.н.) 

на ВС и общия им технически ресурс по време. Като пример могат да бъдат посочени 

самолети МиГ-29А и МиГ-29УБ, които съгласно условията за летателна експлоатация, 

зададени от Генералния конструктор, трябваше да преминат КВР на седмата година от 

датата на производство или след 700 часа нальот, което събитие настъпи първо. Към 

началото на това столетие самолетите имаха нальот в рамките на 220 ÷ 440 летателни 

часа, като отделните самолети бяха провеждали полети в рамките на 4 ÷ 10 години, без 

да са преминавали КВР, като с указания на Главния инженер на авиацията на ВВС бяха 

въвеждани и изпълнявани технически мероприятия за удължаване на ресурса по време 

до първи КВР.  

В края на миналия век започна техническото и технологично обновяване на 

българските ВВС, като бяха въведени в експлоатация вертолети Bell 206. В последствие 

бяха усвоени и във ВВС бяха въведени в летателна експлоатация самолети C 27J Spartan 

и вертолети AS 532 AL Cougar, а в авиацията на Военноморските сили (ВМС) – 

вертолети Eurocopter AS532 Panther. Понастоящем във ВВС, освен посочените по-горе, 

се намират в летателна експлоатация и самолети МиГ-29 и Су-25, както и вертолети 

Ми-17 и Ми-24.  

През 2019 г. беше сключен договор с Правителството на САЩ за доставката на 8 

бр. самолети F-16 блок 70 (6 бр. едноместни и 2 бр. двуместни). В началото на април 

2020 г. беше обявен договорът на ВВС на САЩ за възлагане на производството на 

самолетите на компанията Lockheed Martin, съгласно който първите два самолета 

трябва да бъдат доставени в средата на 2023 г., а последните два – през първото 

тримесечие на 2024 г. След доставката започва тригодишен период на поддръжка на 

оборудването и системите, която трябва да приключи в началото на 2027 г. 

До въвеждане на самолетите F-16 блок 70 в редовни полети ще бъде необходимо 

да се поддържа подготовката на пилотите и на авиационния инженерно-технически 

персонал на съществуващите самолети и вертолети във ВВС. Това налага да се 

пристъпи към модернизация на тези въздухоплавателни средства, за да бъдат 

изпълнявани поставяните задачи пред Командването на ВВС.   

Основна цел на модернизацията се явява повишаването на бойните възможности 

на въздухоплавателните средства. Достигането на тази цел може да бъде изпълнено в 
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условията на финансови и икономически ограничения, отговарящи на реалните 

възможности на държавата в този момент. Това налага необходимостта от 

минимизиране на разходите за изпълнение на дейностите по самата модернизация, на 

разходите за летателната експлоатация на модернизираните ВС, на разходите за 

подготовка летателния и авиационния инженерно- технически персонал, както и 

съкращаване на възможните срокове за изпълнение на модернизацията. 

Първата значителна модернизация в българските Военновъздушни сили (ВВС) 

беше извършена през периода 2006 г. ÷ 2010 г., когато бяха извършени комплекс от 

мероприятия и беше осъществено преминаване на техническата експлоатация на 

самолети МиГ-29 от планово- предупредителна към експлоатация по техническо 

състояние. Комплексните мероприятия обхващаха проверка на определени силови 

пояси, възли и елементи, извършени от бригади специалисти от ФГУП „РСК „МиГ“, 

съгласно въведен бюлетин на производителя/конструктора на самолетите. В резултат на 

това беше извършено увеличаване на общия технически ресурс от 2000 ч. на 4000 ч., 

като беше удължен срокът за летателна експлоатация от 20 г. на 40 г. 

В редица държави от Източна Европа и бившия Съветски съюз в летателна 

експлоатация се намират различни типове самолети и вертолети, произведени в Русия. 

Конструкторските бюра в Руската федерация предлагат различни варианти на 

модернизация, които се отличават по оборудването, въоръжението, по нивото на 

подобряване на летателно-техническите и експлоатационни характеристики. Така 

например, известни са предлаганите проекти за модернизация на Су-25, МиГ-29, Ми-

17, Ми-24 и др. Изборът на един или друг вариант на модернизация трябва да бъде 

направен от всеки потенциален потребител на такъв продукт. За да бъде такъв избор 

обоснован е необходимо да бъде извършена военно-икономическа оценка и сравнение 

на различните варианти за модернизация, предлагани за конкретния тип ВС.  

Понастоящем съществуват различни методики за военно-икономическа оценка 

на модернизацията на авиационна техника. Един от подходите, който най-пълно 

обхваща тези проблеми, използва методика, при която ефектът от модернизацията се 

определя като разликата между стойността за изпълнение на бойна задача с 

модернизиран и с базов самолет (без модернизация). В същото време трябва да се 

отчита, че при определяне на стойността на изпълнение на бойната задача при 

изчисленията се взема предвид целият технически ресурс на ВС, докато при процеса на 

модернизация на вече намиращо се на въоръжение ВС трябва да се отчита само 

остатъка от неговия ресурс. Освен това, много често в процеса на вземане на решение е 

необходима информация за възможностите за модернизация с отчитане на 

разполагаемите бюджетно ограничени финансови средства. В такива случаи съвсем 

естествено възниква въпросът: какви направления на модернизация или тяхното 

комбиниране могат да дадат най-значителен ефект при определения обем от 

финансиране. 

 

3. ВОЕННО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 

По-долу е представена една от възможните методики за оценка на военно- 

икономическата ефективност на въздухоплавателните средства. Да разгледаме в какъв 

вид може да бъде представен показателят за оценка на военно-икономическия ефект 

при модернизация на ВС. 

Резултатите от военно-икономическия анализ могат да дадат отговор на тези 

въпроси. Както беше отбелязано по-горе, ефективността (военно-икономическият 

ефект) от модернизацията може да бъде определен като разлика в стойността при 

изпълнение на основната бойна задача от съществуващо (базово) въздухоплавателно 
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средство и модернизирано ВС [4]. Необходимо е да се има предвид, че за да се получи 

стойността за изпълнение на основна бойна задача, към стойността за изпълнение на 

редовен тренировъчен полет за поддържане на подготовката на летателните екипажи 

трябва да се добави стойността за подготовка и използване на авиационни боеприпаси- 

управляеми ракети „въздух- въздух“ и „въздух-повърхност“, неуправляеми ракетни 

снаряди (НУРС), управляеми и неуправляеми авиационни бомби и др. 

В този случай изразът може да бъде записан като: 

 

(1)                                         ЕфМ =  СБ −  СМ, 

 

където ЕфМ е ефективността (военно-икономическия ефект) от модернизацията 

на типа ВС; СБ – разходите за изпълнение на основна бойна задача от базово ВС; СМ – 

разходите за изпълнение на основна бойна задача от модернизирано ВС.  

Ако в резултат на изчисленията се получи резултат ЕфМ > 0, то от икономическа 

позиция е целесъобразно да бъде изпълнена модернизация на този тип ВС.  

Ако ЕфМ < 0, то не е целесъобразно да бъде извършена модернизация на типа ВС. 

Ако ЕфМ = 0, то вземането решение за модернизация на типа ВС обикновено се 

основава на значимостта на други, неикономически фактори. 

Стойността за изпълнение на основна бойна задача може да бъде определена по 

следния начин: 

 

(2)                                         𝐶 =  𝐶изл𝑛изл. 

    

където 𝐶изл са разходите за един полет при изпълнение на основна бойна задача; 

𝑛изл – количеството полети (брой самолетоизлитания, или количеството участващи ВС), 

необходими за изпълнение на бойната задача. 

Ако означим стойността на един полет с базово ВС като СБ изл, а стойността на 

един полет с модернизирано ВС означим като СМ изл, като използваме (2) за 

ефективността на модернизацията ще се получи следният израз: 

 

(3)                            ЕфМ =  СБ изл𝑛Б изл −  СМ изл𝑛М изл.  

 

Изпълнението на технически мероприятия по модернизация на един тип ВС 

предполага, че стойността на един полет ще нарасне в резултат на направените 

допълнителни разходи, свързани: 

- с допълнителни научни и изследователски дейности (стойност 𝐶НИД). Тези 

разходи се поемат предварително от конструкторските бюра и предприятията от 

авиационната промишленост в процеса на разработване на различните възможни 

варианти за модернизация; 

- с разработване и/или купуване на нови образци или допълнителни количества 

технологично оборудване (технологична подготовка и усвояване на производството) в 

случаи, когато модернизацията ще се изпълнява в предприятие (стойност 𝐶ОСН); 

- с изменение на стойността на производството на нови модернизирани ВС, в 

сравнение с базовото ВС (𝐶пр.М −  𝐶пр.Б) =  𝛥𝐶пр.М. Това са производствените разходи за 

модернизация; 

- с изменение на разходите за техническа експлоатация на модернизираните ВС, 

в сравнение със съществуващите базови такива (𝐶екс М −  𝐶екс.  Б). 

Следователно може да бъде записано [2,6]:  

 

(4)                  𝐶изл М = 𝐶изл Б +
𝐶пр М−𝐶пр Б

𝑇ост
𝑡изл +

𝐶НИД+𝐶ОСН

𝑁 𝑇ост
𝑡изл +

𝐶екс М−𝐶екс Б

𝑇ост
𝑡изл. 
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където 𝑁 е предполагаемото количество модернизирани (или проектирани) ВС; 

𝑡изл е времето на полета за изпълнение на основна бойна задача [часове]; 𝑇ост средния 

остатък от техническия ресурс (при проектиране на нов тип ВС тук се поставя 

назначения ресурс на ВС), [часове]. 

Тогава, след заместване на (4) в (3), ще се получи следния израз: 

 

      ЕфМ = 𝐶изл Б𝑛изл Б − 𝑛изл М (𝐶изл Б +
𝐶пр М−𝐶пр Б

𝑇ост
𝑡изл +

𝐶НИД+𝐶ОСН

𝑁 𝑇ост
𝑡изл +

𝐶екс М−𝐶екс Б

𝑇ост
𝑡изл). 

 

След извършване на преобразования за да бъдат групирани разходите и ефекта за 

потребителя на модернизацията и разходите на предприятието, извършващи дейностите 

по модернизация, ще се получи следния израз: 

 

(5) ЕфМ = 𝑛изл М [𝐶изл М (
𝑛изл Б

𝑛изл М
− 1) −

𝐶екс М−𝐶екс Б

𝑇ост
𝑡изл] − 𝑛изл М (

𝛥𝐶пр М

𝑇ост
𝑡изл +

𝐶НИД+𝐶ОСН

𝑁 𝑇ост
𝑡изл).  

 

Ако означим двете съставляващи в уравнението съответно с ∆Ефвъзл и ∆Ефизп ще 

получим, че: 

 

(6)                              ∆Еф = ∆Ефвъзл − ∆Ефизп. 

 

където ∆Ефвъзл е ефектът за възложителя; ∆Ефизп е ефектът за изпълнителя на 

дейностите, характеризиращи допълнителните разходи, свързани с провеждане на 

модернизацията на ВС.  

Физическият смисъл на представения по този начин критерий се заключава в 

това, че той показва какви финансови средства ще бъдат спестени за всеки един час 

полет при експлоатацията на ВС, като бъдат отчетени средствата, вложени в 

модернизацията. 

Този критерий дава възможност да се отчитат разходите за модернизацията при 

определяне на военно-икономическия ефект от този процес. Освен това, се отчита 

остатъчния ресурс (𝑇ост) на ВС, т.е. отчита се икономията на средства за сметка на 

удължаването на ресурса.  

По този начин, формула (1), изразяваща разликата между стойността за 

изпълнение на основна бойна задача, е преобразувана във формула (6), която показва, че 

ако финансовият ефект от модернизацията е по-голям от допълнителните разходи за 

нея, то е целесъобразно да се вземе решение за изпълнение на такъв проект.  

Отделните съставляващи на показателя за целесъобразност за модернизация 

могат да бъдат изчислени по следния начин. За оценка на ефекта от модернизацията с 

помощта на (6) е необходимо да се определи получаваното увеличаване на бойната 

ефективност, т.е. да се намерят 𝑛изл Б и 𝑛изл М. Те могат да бъдат получени, като бъде 

използвана известната зависимост между гарантираната вероятност за изпълнение на 

бойната задача 𝑃гар при изпълнение на 𝑛изл на брой излитания и вероятността 𝑃1 за 

изпълнение на тази задача в един полет (с едно излитане) [1]: 

 

(7)                                   𝑃гар = 1 − (1 − 𝑃1)𝑛изл. 

 

Оттук, след логаритмуване ще се получи следният резултат: 

 

(8)                                 𝑛изл =
𝑙𝑛(1−𝑃гар)

𝑙𝑛(1−𝑃1)
. 
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В общия случай вероятността за изпълнение на бойната задача в един полет 𝑃1 

трябва да бъде коригирана с вероятността 𝑃бо за надеждна (безотказна) работа на ВС за 

времето на дадения полет, както и трябва да бъде намалена с вероятността 𝑃лс за 

неизпълнение на задачата поради грешки на личния състав (летателен екипаж, 

авиационен инженерно-технически персонал и др.), например поради недостатъчна 

подготовка и т.н. В този случай (8) ще придобие вида [3,5]: 

 

(9)                                  𝑛изл =
𝑙𝑛(1−𝑃гар)

𝑙𝑛(1−𝑃1𝑃бо𝑃лс)
 . 

 

Тъй като модернизираното и съществуващото (базовото) ВС изпълняват една и 

съща бойна задача, т.е. трябва да я изпълнят с една и съща гарантирана вероятност 𝑃гар , 

то тогава: 

 

(10)                                      
𝑛изл Б

𝑛изл М
=

𝑙𝑛(1−𝑃1 М)

𝑙𝑛(1−𝑃1 Б)
 . 

                  

 

4. СТРУКТУРНА СХЕМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНКА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВС 
 

За сравнение на различните варианти при прилагане на модела за изследване на 

военно-икономическата ефективност за модернизация на ВС, както и за избор на най- 

рационалния от вариантите, може да бъде приложена структурната схема, показана на 

фиг. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.1: Структурна схема на алгоритъм за сравнителна оценка на проекти за модернизация на ВС 
 

В първия блок на основата на различните предложения от конструкторските 

бюра и авиационната промишленост се формира множеството на възможните варианти 

за модернизация. Обикновено, тези варианти се различават по списъка на различното 

оборудване и въоръжение, по обема на техническите дейности по планера и 

Множество  

на сравняваните варианти  

за модернизация 

𝐴𝑗, 

j = 1, 2, …, n 

 

Множество 

на основните бойни задачи 

𝑆𝑖, 
i = 1, 2, …, s 

Множество  

на тегловните коефициенти на 

вероятността за (честотата на) 

появата на необходимостта от 

изпълнение на i-тата основна  

бойна задача 

 

𝑊𝑖 = 𝑃о𝑃пво𝑃откр𝑃пораз 

Блок  

за оценка на бойната 

ефективност при изпълнение 

на i-тата основна бойна 

задача 
𝑊𝑖 = ∑(𝑎𝑖𝑊𝑖) 

 

Бойна ефективност  

по дадения модел на 

основната бойна задача 

Блок 

за военно-икономическа 

оценка на ефективността 

от модернизацията 

 ЕфМ = 𝐶Б − 𝐶М 

Блок за избор на рационален вариант 

Критерий за избора ЕфМ > 0;  ЕфМ  →  ЕфМ 𝑚𝑎𝑥  

Блок за оценка на моделите за изпълнение на бойната задача  

Блок за оценка на проекта за модернизация  
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двигателите и т.н. 

В блока за оценка на моделите на бойните действия се анализират всички 

възможни за дадения тип ВС бойни задачи. На следващо място, определя се 

вероятността (честотата) 𝑎𝑖 за появата на необходимостта от изпълнение на i-тата 

основна бойна задача в рамките на определения модел на военни действия.  

Въпросът за моделиране на бойните действия в дадения случай се разглеждат и 

отчитат само косвено, за да се определи комплексът от изходни данни, необходими за 

икономическа оценка на проектите за модирнизация. За определяне честотата на 

възникване на бойната задача могат да бъдат използвани различни процедури за 

експертна оценка. 

В блока за оценка на ефективността за изпълнение на бойната задача се определя 

бойната ефективност 𝑊𝑖 за всеки от разглежданите варианти за модернизация, а след 

това в блока на методиката се изчислява стойността на бойната ефективност, като бъдат 

отчетени тегловните коефициенти 𝑎𝑖, които също могат да бъдат определени чрез 

експертни оценки. 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Извършената по този начин военно-икономическа оценка позволява да се 

определи ефекта от модернизацията по един или по друг вариант и след това да се 

избере най-добрия от тях, като се отчита максималния военно-икономически ефект. 

В съответствие с дадената схема може да се препоръча следната 

последователност от действия при избора на вариант за модернизация: от списъка с 

предложения за модернизация на типа ВС, предложени от конструкторските бюра и от 

авиационната промишленост се формират няколко варианта, които съдържат различни 

по обем технически дейности по силовите елементи от конструкцията и различни 

образци ново оборудване. След това се извършва изчисляване на бойната и на военно-

икономическата ефективност за всеки вариант. Избира се най-добрият от сравняваните 

варианти по критерия за максимална военно-икономическа ефективност ЕфМ 𝑚𝑎𝑥. 

По такъв начин, на съвременния етап от развитието на авиацията 

модернизацията на въздухоплавателните средства следва вече да се отчита като 

самостоятелен стадий от жизнения цикъл на ВС.  
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Abstract: Worldwide there are clear trends for the development of the drone’s industry. Test 

flights were conducted to check the possibility of delivering goods by drones. The time is not 

far when the transport service of the people will be able to be enriched with another type of 

transport – unmanned aircraft taxis. One of the identified problems with this development is 

the lack of a detailed regulatory basis for their use. This problem is gradually being overcome 

after the adoption of two regulations at the level of the European Union, which laid the 

foundations of the relevant regulatory sources in each country. In the airspace of the Republic 

of Bulgaria there is established practice for the regulated use of unmanned aircraft. Through 

a statistical study of their application for a specific period of time, a statistical analysis is 

proposed, which can be used to support efforts to create adequate legislation in line with the 

expressed trends for their practical use in the airspace of the Republic of Bulgaria. 

 

Keywords: unmanned aircraft, regulation, aviation safety, airspace management, use of 

airspace 

 

 

1. УВОД 

 

Използването на безпилотни въздухоплавателни средства (БВС) у нас следва 

съвременните световни тенденции, което обяснява тяхното увеличено използване. 

Липсата на пълна регулация за тяхното използване във въздушното пространство 

продължава да е основният проблем, който затруднява развитието на този нов вид 
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бизнес. С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2019/945 на Европейската комисия от 12 

март 2019 година и регламент (ЕС) 2019/947 на Европейската комисия от 24 май 2019 

година се въвеждат първоначални изисквания и правила за експлоатация на 

безпилотните летателни системи (БЛС), които основно се свеждат до създаване на 

електронен регистър на оператори на БЛС на базата на подадени декларации по 

образец. 

Общоизвестно е, че нерегламентираното използване на БВС е предпоставка за 

създаване на системен риск по отношение на безопасността на въздухоплаването във 

въздушното пространство на Република България. Този риск е труден за оценяване с 

оглед на трудностите по отчитане на реалното използване на въздушното пространство 

от БВС, но е с потенциал да компрометира изградената система за авиационна 

безопасност в областта на въздухоплаването. 

В търсенето на подходи за интегриране на БВС в съществуващата система за 

управление на въздушното движение се предлага концепцията за използване на “U-

space” [10]. Основна цел във въздухоплаването е постигането и поддържането на 

високи нива на авиационна безопасност, чието постигане в съвременните условия 

изисква прилагането на адекватни мерки за минимизиране на рисковете от съвместно 

използване на общи обеми въздушно пространство (ВП) от пилотируеми и безпилотни 

въздухоплавателни средства. 

В изследването се предлага анализ на събрана статистическа информация за 

регистрирано използване на въздушното пространство на Република България от 

БВС, в периода от 12.08.2015 г. до 20.03.2018 г. Целта е, чрез предложените  

временни мерки за постигане на безопасно използване на въздушното пространство от 

БВС, да се подпомогне създаването на авиационна култура на поведение у 

потребителите на ВП, която да запълни липсващата нормативна уредба, поне до 

приемането на единна регулация в рамките на страната и ЕС. Обосновава се 

необходимостта от осъвременяване на съществуващата система за управление на 

въздушното пространство в Република България, с цел повишаване на безопасността 

при планирането и използването на обеми въздушно пространство за нуждите на БВС. 
 

2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С БВС 

 

Безпилотните въздухоплавателни средства са част от нашето ежедневие. Почти 

всекидневно виждаме в телевизионните репортажи, как част от снимките се извършват 

от въздуха с помощта на БВС. Като правило снимките от репортажите се правят без 

предварително информиране на органите за управление на въздушното движение, т.е. 

тази дейност не се регистрира. В същото време има увеличаване на заявки за 

използване на въздушно пространство за аерофотозаснемане на земната повърхност, 

въздушно наблюдение на инфраструктура или за нуждите на кинопродукции. 

Готови ли сме за тяхното интегриране в наличната система за управление на 

въздушното движение (УВД)? Това, че се търси решение на проблема с дроновете на 

най-високо ниво в ЕС е показател, че проблема е сериозен, на който следва да се 

обърне необходимото внимание. Възприемането им като средство за постигане на 

икономически растеж е един от аргументите за търсене на политическа подкрепа при 

определяне на правилата за тяхната употреба. Напълно очаквано е тяхното бъдещо 

използване също да бъде подчинено на икономическата логика и да се търсят начини за 

намаляване на разходите, чрез прилагане на технологии за автоматизирано и/или 

дистанционно управление. Непълнотата в международната регулаторна рамка все още 

е пречка за развитието на международни полети с БВС в границите на ЕС. 

С декларацията от Варшава [11] се предлага осигуряването на достъп на 

дроновете в гъсто населени райони чрез използването на концепцията за “U-space” 
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въздушно пространство. С предлаганата концепция за “U-space” се търсят подходи за 

постепенното им интегриране във въздушното пространство, традиционно използвано 

от пилотируеми граждански и държавни ВС. Заедно с нейното разработване се поставя 

и въпроса за използване на концепция за операции с дронове [8]. Положително за 

авиационната безопасност е отчетената необходимост от включване на военните 

авиационни власти в процесите за интегриране на БВС в съществуващите системи за 

УВД, с което се обяснява и включването на Европейската отбранителна агенция (EDA 

– European Defence Agency). И докато първоначалната идея беше създаване на нов клас 

въздушно пространство (клас „U“), в декларацията от Хелзинки [9] вече се говори за 

концепцията „U-space“. Новите акценти, които се поставят в декларацията, са 

очакванията бизнес средите да стартират предоставянето на услуги в зараждащия се 

сегмент за автоматизирано управление на дронове при своевременно развитие на 

нормативната основа за тяхната дейност, като се очаква да се натрупа опит от 

експерименталното им използване чрез насърчаване на изследванията в тази област от 

научното познание. 

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ 

 

Към момента в България за нуждите на БВС най-често се използва въздушно 

пространство в диапазона от земята до височина 200 м. Това се потвърждава и от 

събраните статистически данни за регистрирано използване на въздушното 

пространство в Република България, за времето от 12.08.2015 г. до 20.03.2018 г., на 

базата на извадка от 521 единични случая, по параметрите, които еднозначно 

определят използването на въздушното пространство – размер на необходимото 

въздушно пространство, място и планирано време. На базата на събраната информация, 

чрез използването на софтуер за статистическа обработка на информацията, на  

фигура 1 са изобразени едномерните честотни разпределения на използването на 

въздушното пространство по признак „височина за полет“. Най-често използваните 

височини за провеждане на полети за граждански цели са 100 м. (в 22,1 % от случаите), 

200 м. (18,4 %) и 50 м. (11,3 %). 

 

 
 

Фиг. 1. Височина на полета в планираното въздушно пространство 

 

 Ако продължим изследването, лесно може да се откроят най-изявените 

стойности на планираното използване на ВП – хоризонталните граници, буферите за 
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безопасност (вертикален и хоризонтален) и планираното време. На фигура 2 са 

представени едномерните честотни разпределения на използването на въздушното 

пространство по признак „хоризонтални размери“, когато въздушното пространство е 

било дефинирано с точка с координати и хоризонтален радиус. Най-често използваните 

хоризонтални размери на планираното въздушно пространство за провеждане на 

полети за граждански цели са 1000 м. (в 18,9 % от случаите), 200 м. (16,9 %), 100 м. 

(16,1 %) и 500 м. (13,6 %). В 3,5 % от случаите, когато е дефинирана хоризонтална 

граница са определяни хоризонтални буфери за безопасност със стойност 300 м., което 

на практика означава, че в България рядко се прилага хоризонтален буфер за 

безопасност. В 67,9 % от случаите, формата на ВП е цилиндър, докато в останалите 

32,1 % е с неправилна форма, определена от конкретно избрани координати.  

 

 
 

Фиг. 2. Хоризонтални граници на планираното въздушно пространство 

 

На фигура 3 са представени едномерните честотни разпределения на 

използването на въздушното пространство по признак „вертикален буфер за 

безопасност“, когато въздушното пространство е било дефинирано с точка с координати 

и хоризонтален радиус.  
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Фиг. 3. При определяне на вертикален буфер за безопасност 

 

Данните от фигура 3 показват, че най-често използваните вертикални буфери за 

безопасност при планирано използване на въздушно пространство за провеждане на 

полети с БВС за граждански цели са 300 м. (в 48,2 % от случаите) и без определен 

буфер за безопасност (39,7 %). Информацията за определен вертикал буфер от 600 м. 

(8,4 %) няма отношение към използването на полети за граждански цели, поради което 

не се взимат под внимание. Друг интересен факт е, че в около 50,1 % от случаите се 

определя вертикален буфер. 

На фигура 4 са представени едномерните честотни разпределения на 

планираното използване на въздушното пространство по признак „време“. Най-често 

използваните времена за заявяване на въздушното пространство при провеждане на 

полети с БВС за граждански цели са 8 ч. (в 13,8 % от случаите), 2 ч. (10,9 %) и 9 ч. (10,4 

%). Като се има в предвид възможностите на БВС по продължителност на полета, 

разбираемо е използването на въздушно пространство в рамките на 2 ч. Поради липсата 

на информация за целта на полета, трудно е да се анализира необходимостта от 

използване на въздушно пространство за време повече от 2 – 4 часа (с отчитане на 

толеранс от време, необходимо при неблагоприятни метеорологични условия). Въпрос 

на изградена авиационна култура е спазването на един от основните принципи в 

Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство – да се планира и 

използва въздушно пространство с възможно най-малки разлики. 

 

 
 

Фиг. 4. Планирано време за използване на заявеното ВП 

 

Интересни резултати се получават при кръстосано изследване на използваните 

вертикални буфери за безопасност и вида на ВП – контролирано, каквото е това на 

гражданските летища, или в клас “G” ВП, резултатите от което може да се видят в 

таблица 1. Използването по класове на ВП е почти поравно, като в клас „G“ ВП се 

използват преимуществено вертикален буфер за безопасност от 300 м. (в 85 % от 

случаите), докато в контролирано ВП в почти 74 % се използват предимно без буфери. 

При прегледа на разпределението по летища, може да се наблюдава 
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разпределението в таблица 2. Установената практика в посочените летища потвърждава, 

че в София е най-голям процента на използване на зони без вертикален буфер (в 85,4 % 

от случаите), докато на летище Пловдив се прилага най-голям – 600 м. 

Таблица 1. Използване на ВП според класа му. 
 

  

Таблица 2. Използване на ВП в района на международните граждански летища. 
 

Кръстосана таблица 

 

Разпределение по летища 

Общо София Бургас Варна Пловдив 

Вертикален 

буфер 

без Брой 158 1 2 31 192 

% спрямо летище 85,4 % 8,3 % 25,0 % 55,4 % 73,6 % 

% от общото 60,5 % 0,4 % 0,8 % 11,9 % 73,6 % 

100 Брой 4 0 0 0 4 

% спрямо летище 2,2 % 0 % 0 % 0 % 1,5 % 

% от общото 1,5 % 0 % 0 % 0 % 1,5 % 

150 Брой 11 0 0 0 11 

% спрямо летище 5,9 % 0 % 0 % 0 % 4,2 % 

% от общото 4,2 % 0 % 0 % 0 % 4,2 % 

300 Брой 12 11 6 1 30 

% спрямо летище 6,5 % 91,7 % 75,0 % 1,8 % 11,5 % 

Кръстосана таблица 

 

Вид ВП 

Общо Клас “G” КЛЗ 

Вертикален 

буфер (м.) 

без Брой 15 192 207 

% спрямо вид ВП 5,8 % 73,6 % 39,7 % 

% от общото 2,9 % 36,9 % 39,7 % 

50 Брой 4 0 4 

% спрямо вид ВП 1,5 % 0,0 % 0,8 % 

% от общото 0,8 % 0 % 0,8 % 

100 Брой 0 4 4 

% спрямо вид ВП 0 % 1,5 % 0,8 % 

% от общото 0 % 0,8 % 0,8 % 

150 Брой 0 11 11 

% спрямо вид ВП 0 % 4,2 % 2,1 % 

% от общото 0 % 2,1 % 2,1 % 

300 Брой 221 30 251 

% спрямо вид ВП 85,0 % 11,5 % 48,2 % 

% от общото 42,4 % 5,8 % 48,2 % 

600 Брой 20 24 44 

% спрямо вид ВП 7,7 % 9,2 % 8,4 % 

% от общото 3,8 % 4,6 % 8,4 % 

Общо Общ брой 260 261 521 

Общ % от общото 49,9 % 50,1 % 100,0 % 
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% от общото 4,6% 4,2% 2,3% 0,4% 11,5% 

600 Брой 0 0 0 24 24 

% спрямо летище 0 % 0 % 0 % 42,9 % 9,2 % 

% от общото 0 % 0 % 0 % 9,2 % 9,2 % 

Общо Общ брой 185 12 8 56 261 

Общ % от общото 70,9 % 4,6 % 3,1 % 21,5 % 100 % 

4. ПРЕПОРЪКИ 

 

В изследваният диапазон от обеми въздушно пространство се очаква да се 

използват и голяма част от дистанционно управляемите летателни системи с търговско 

предназначение. Поради естеството на приложението им, в същия диапазон ще се 

използват и дроновете за развлечение и отдих. Обща характеристика на дроновете, 

предназначени за развлечение и отдих, е че се използват от хора без авиационна култура 

и познаване на правилата за провеждане на полети. Това е и причината към тях да не се 

предявяват високи изисквания за подготовка на операторите. От друга страна, 

размерите им са достатъчно малки, за да водят до естественото ограничение за тяхното 

отдалечаване от оператора в рамките на визуалната видимост (определено от границата 

на възможностите на човешкото око да вижда малки предмети на определена 

дистанция), но не повече от 150 до 500 м. (в зависимост от големината, окраската и 

наличното светотехническото оборудване на борда). В допълнение на тези особености 

може да се добави и обстоятелството, че в населените места се очертават обеми 

въздушно пространство, заключени между различните видове постройки (къщи, 

жилищни блокове, офис сгради и др.), които в много редки случаи са достъпни за 

пилотируемите ВС. Тези обеми въздушно пространство могат да се използват за полети 

с дронове, но при условие, че полета се изпълнява до височината на най-високата 

сграда, като се избягва полет над места със струпване на хора, и се държи сметка за 

скоростта, посоката и височината на полета, за да не се допусне инцидент с нараняване 

на хора, в случай на отказ на двигател. Тези обеми въздушно пространство е удачно да 

бъдат включени в ограничените за дронове обеми въздушно пространство (geofencing), 

тъй като в тях не може да се гарантира автоматизиран обмен на аеронавигационна 

информация за полетите на дроновете-играчки, към които няма предявени високи 

изисквания за оборудването им. С въвеждането на това ограничение по подразбиране, 

ще се създадат условия за повишаване на безопасността на полетите с дронове, тъй като 

ще има процедурно разграничаване между тези БВС, които ще бъдат обект на 

обслужване съгласно принципите за управление на въздушното пространство в „U-

space”, от другите, които се използват за развлечение и не покриват изискванията за 

автоматизиран обмен. Възможно е с развитието на технологията да отпадне 

необходимостта за процедурно разделяне, но докато не се създадат условия за обмен на 

полетна информация за и между БВС, независимо дали са с цел развлечение или за 

професионална употреба, тази процедурна сепарация следва да се прилага. 

Друг аспект е провеждането на полети с БВС в близост до гражданско или 

военно летище. Безспорно е, че ако те се провеждат в такъв „затворен“ обем въздушно 

пространство, както описания по-горе, без да превишават височината на най-високата 

сграда в обособения район, техният полет няма да застраши безопасността на полетите 

на излитащите и кацащите ВС, тъй като те са на разчетено безопасно отдалечение от 

тези сгради. Всяко друго използване на дрон в район на гражданско летище следва да 

бъде съгласувано с компетентните органи за обслужване на въздушното движение. На 

достъпен език това означава да е подадена заявка за използване на въздушно 

пространство по реда на Инструкция № 24/27.09.2013 г. за работа на центъра за 

планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България. 
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Не е маловажно и използването на дронове над места, където е разположена 

критичната инфраструктура на страната – това са язовирите и водоемите, 

електрическите централи (най-вече общоопасните АЕЦ и ВЕЦ) и високоволтовите 

линии, жп гарите и инфраструктура, центровете за управление на различните държавни 

органи, обектите от военната инфраструктура (военни летища, териториите на военни 

поделения и командни пунктове) и много други. Безспорно е, че над тези места следва 

да се ограничи използването на дронове, а при извършване на нарушение на забраната, 

следва да се осигури възможност за налагане на ефективно наказание от 

правоприлагащите органи. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

България винаги е била „пионер“ в авиокосмическата област на човешкото 

познание. Затова е нормално да се възлагат големи надежди за развитието на 

безпилотните технологии у нас. Липсата на пълна нормативна уредба по използването 

на въздушното пространство от БВС не е пречка за тяхното увеличаващо се използване 

в нашето ежедневие. До създаването на адекватна на технологическото развитие 

нормативна уредба, следва да се предлагат и приемат за практическо прилагане 

алтернативни препоръки, практики и подходи, целящи намаляване на риска за 

въздухоплаването. За избягване на възможността за блокиране на дейността на органите 

за обслужване на въздушното движение, следва да се прилага оптимизационен подход 

за намаляване подаването на информация към тях за използване на въздушното 

пространство от БВС, когато не се компрометират създадените до момента правила и 

процедури във въздухоплаването (например полетите в междублоковите пространства). 

А националните авиационни власти (разбирай граждански и военни) следва да обърнат 

по-сериозно внимание на необходимостта от създаване на национална нормативна 

уредба, която да детайлизира изискванията към използването на БВС чрез 

класификация, правила за използване на въздушното пространство, изисквания към 

операторите и към летателната им годност. 
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Abstract: This article presents the development of concepts of stress by presenting and 

analyzing the conceptual integration of the personality factor for manifestations and 

management of stress. In this regard, the types of individual reactions to stress are 

summarized and some of the widely used psychological interventions are presented in relation 

to important actual types of stress. As an important new direction for studying and controlling 

stress, the understanding of individual resilience is introduced. It is emphasized that modern 

concepts for understanding and managing stress are based on the neurobiological 

perspective, which considers stress as a complex interaction between multiple central brain 

and peripheral physiological mechanisms (systemic, cellular, humoral, immune). Future 

directions for therapeutic applications are outlined. 
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1. СТРЕС: ОБЩИ ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ 

 

Изследователите често определят стреса като психологична, когнитивна и 

физиологична реакция, с която всеки индивид реагира на обстоятелства от външната 

среда (стресори). Според Selye [22] стресът може да бъде обяснен единствено като 

реакция на външни дразнители, при което се въвежда понятието „общ адаптационен 

синдром“ - комплекс от неспецифични изменения, възникващи под въздействието на 

външни дразнители за защита на организма. Същият автор въвежда две понятия за 

стреса: (1) стрес - като положително явление, благодарение на което всички хора трупат 
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опит, стават по-гъвкави, адаптирайки се към дразнителите от външната среда и (2) 

дистрес – явление с изненадващ характер и интензивност на преживяването, 

нарушаващо равновесието на индивида за по-продължителен период от време. 

Дистресът не позволява бърза адаптация и плавна преработка на преживяното и води до 

съществени психологични и физиологични травми за организма. Всеобщо е 

съвременното схващане, че стресът представлява съвкупност от физически или 

психически натоварвания, които предизвикват в организма неспецифични телесни, 

биохимични и психофизиологични реакции. Международната класификация на 

болестите - ревизия 10 (МКБ-10) определя стреса като физиологичен и психологичен 

процес, чрез който засегнатият индивид реагира и се справя със събитие или ситуация, 

които предявяват повишени изисквания и оказват натиск върху него. Колкото по-

значими са тези изисквания според интерпретацията на индивида, толкова по-

интензивен е стресовият отговор (МКБ 10). Оттук следва, че на първо място стресът се 

свързва с наличието на негативно обстоятелство. Важно е да се отбележи, че индивидът 

дава оценка на тези негативни събития и тогава реагира. Това означава, че реакцията 

ключово се определя от субективната оценка на обстоятелствата. 

В този контекст когнитивният модел на Lazarus [11] поставя два основни 

фактора, които определят реакциите при стрес: външен фактор - стресори и вътрешен 

фактор - личността на човека. Според [11] причинителите на стрес с еднакъв 

интензитет и честота се преживяват различно от хората, защото всеки има различен 

социален опит и личностни характеристики, т.е. личността прави своята интерпретация 

и тогава реагира на стреса. Тези наблюдения обясняват уникалността на 

преживяванията на всеки индивид под въздействието на едни и същи стресори, което 

довежда до важния извод, че не може да се даде еднозначна оценка на стресорите, 

защото винаги има субективност на преживяното и реакциите на хората са различни. В 

допълнение, се въвеждат две важни понятия: “appraisal” и “coping”. Appraisal е 

способността на човек да оцени явлението, а coping е справянето със стреса. 

Особен вид стрес с нарастващо значение в съвременната реалност е 

професионалният стрес. Този стрес често е смятан за синоним на „професионално 

прегаряне” (бърнаут), но всъщност зависимостта между тях е като причина и следствие 

– професионалният стрес е причина, а професионалното прегаряне е следствие [7,8,21]. 

От една страна са идентифицирани професионалните стресори, т.е. неблагоприятните 

аспекти на работата, които се отразяват върху поведението и личността на хората. 

Самият бърнаут синдром е описан в четири фази, всяка от които е изследвана 

задълбочено. Последователността на влизането от една фаза в друга е свързана с 

постепенно влошаване и загуба на мотивация за работа на служителите. Повечето хора 

започват работа ентусиазирани, искат да се докажат, да покажат, че гледат на 

проблемите си като на предизвикателства. Постепенно този ентусиазъм ги напуска и 

започват да пестят енергията си, негодуват от натовареността си, от мениджъра си и се 

уморяват все повече (стагнация). По-късно се обезсърчават, работата им става 

неприятна, непрекъснато критикуват всичко, имат проблеми със съня си, а мотивацията 

им е нулева. Най-тежката фаза е фазата на апатия, където работниците са тотално 

„прегорели“ – емоционално толкова са изхабени, че се превръщат в неефективни 

служители, като производителността и ефективността им е силно намалена. Това 

състояние на апатия прави всеки работник безпомощен и уязвим, което води до 

неблагоприятни последствия. 

В контекста на когнитивния модел на стреса [11] професионалното прегаряне е 

синдром, който се появява при несъответствие между личност и професия [14-16]. 

Съгласно създадения инструмент за психологическа оценка (Maslach Burnout Inventory, 

MBI), има няколко ключови  фактора на подобно несъответствие между личност и 

професия, които оказват влияние върху степента на бърнаут: 
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- Изисквания към работещия и неговите реални възможности; 

- Стремеж към независимост в работата и степента на приложен контрол; 

- Вложени усилия в работата и недооценка на приносите; 

- Отсъствие на позитивни взаимоотношения с работния колектив; 

- Отсъствие на справедливи взаимоотношения в работата; 

- Етични принципи на личността и изискванията на работата. 

Като ефект върху личността тези фактори са концептуализирани през призмата 

на три дименсии - емоционално изчерпване, деперсонализация и чувство за липса на 

личностни постижения [15]. Високият бърнаут статус се характеризира с високи нива 

на емоционално изчерпване и усещане за личностни и професионални неблагополучия. 

 

2. СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕС  

2.1 Роля на личностната устойчивост. Понастоящем, подходите за справяне 

или управление на стреса се свързват най-напред с психологичната устойчивост на 

личността. Трудно може да се даде точно определение на понятието „психологическа 

устойчивост“, но като цяло то се използва най-широко за означаване на способността на 

човек да се справя с неблагополучия, без поява на съществени негативни ефекти. 

Според дефиницията на Американската психологическа асоциация [1], 

психологическата устойчивост се разглежда като „процес на добра адаптация в 

условията на несгоди, травми, трагедии, заплахи или значителни източници на стрес“. 

За пръв път устойчивостта като феномен на адаптация в контекста на риска или 

премеждията привлича научния интерес през 70-те години. Едва напоследък беше 

установено, че устойчивостта е често срещано явление, а не необичаен процес [18]. 

Особено информативни за разбиране на природата на психологическата устойчивост са 

се оказали ранните изследванията върху детското развитие [17]. Проучванията на 

устойчивостта при деца са били фокусирани върху три популации - деца във висок 

риск, деца под стрес и възстановяване след травма. Те са показали,  напр., че децата в 

риск проявяват силна устойчивост и способност за адаптация, въпреки че не развиват 

определени социални компетенции (напр. способността да се доверяват на другите) или 

не успяват да се справят със задачите на развитието (напр. да постигнат успех в 

училище) [17]. По този начин е установено, че човешкото психологическо развитие е 

силно буферирано - то е добре защитено от провал и е предопределено да успява [18]. В 

подобен аспект, показано е, че повечето хора изложени директно на тероризъм (или 

преживели тероризъм) или други мащабни травмиращи преживявания, не биват 

сериозно травмирани, а проявяват забележителна устойчивост [2]. При изследване на 

ефектите на мащабни терористични атаки (като напр. събитията от 11.09.2001) е 

установено, че устойчивостта се наблюдава при над 65% от изследваните индивиди. 

Основното заключение е, че индивидът е по-устойчив, отколкото уязвим. Тази теза е 

силно заложена в много съвременни концепции за управление на стреса, защото се 

фокусира върху успеха чрез изграждане на устойчивост. Особен интерес предизвиква 

наблюдението, че въпреки очертаната тенденция към успешна адаптация на 

популационно ниво, отговорите към стресови фактори са поразително различни при 

отделните индивиди. 

Дали устойчивостта трябва да се определя като силно индивидуална черта (trait), 

процес или резултат, e широко обсъждан въпрос. Connor and Davidson [5] вярват, че 

устойчивостта представлява съвкупност от лични качества, които дават възможност на 

индивида да преодолява несгодите, т.е., съвкупност от характеристики, които обуславят 

възможността за адаптация. За разлика от това, „хипотезата на процеса“ се фокусира 

върху процеса на взаимодействие между индивида и неблагоприятното обстоятелство и 

подчертава, че „устойчивостта“ е динамична характеристика, като обхваща 

постепенното възникване на положителна адаптация на фона на значителни премеждия 
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[13]. И накрая, устойчивостта също може да се разглежда като резултат от стрес [18]. 

Всички горепосочени концепции за устойчивост на стрес имат два общи елемента, 

стресор и положителна адаптация [6]. Поради това, всички съвременни проучвания 

включват четири аспекта: (а) изходно ниво на индивида (преди стресa); (б) 

интензивност на стресора; в) устойчиви резултати след стреса и (г) предиктори за 

устойчиви резултати. Съответно, необходимо е стратегиите за управление на стреса да 

отчитат възможните изходни индивидуални и възможните динамични процеси на 

адаптация. 

Отделните стратегии за справяне [20] са особено важни за устойчивостта и могат 

да бъдат класифицирани в две категории. (1) Активните реакции за справяне: Te 

представляват умишлени и целенасочени усилия на субекта, насочени към 

минимизиране на физическото, психологическото или социалното увреждане на 

стресора и са свързани с действителен или предполагаем контрол върху стресора. 

Счита се, че подобно справяне води до промени, улесняващи адаптивен, устойчив 

отговор [20]. (2) Пасивното справяне, за разлика от това, включва механизми като 

избягване или безпомощност и е свързано с повишена уязвимост. 

Прилаганите понастоящем психологични интервенции имат за главна цел да ре-

фокусират нагласата на индивида от пасивна към активна. Повечето прилагани техники, 

примери за които привеждаме по-долу, действат в тази посока. 

2.2 Примерни техники за психологично управление на стреса. Тук са 

представени някои успешни стратегии за противодействие на стреса. Особено 

успешни са долу описаните техники насочени към хора с тревожни разстройства и 

пост-травматичен стрес.  

Писане на дневник. Тази техника е начин за "събиране на данни" за нашите 

настроения и мисли. Информацията в дневника може да включва времето, в което се 

появява настроението или мисълта, източника му, степента или интензивността и как 

сме отговорили на тях, наред с други фактори. Тази техника може да ни помогне да 

идентифицираме мисловните си модели и емоционални тенденции, да ги опишем и да 

разберем как да ги променим, адаптираме или да се справим с тях. Целта на дневника е 

периодически да препрочитаме и да анализираме информацията в него, защото често 

травмиращите събития имат някаква хронология и едни същи причинно-следствени 

връзки. 

Интероцептивно излагане. Тази техника е предназначена за лечение на паника 

и тревожност. Техника за преживяване на най-лошият сценарий. Целта е страдащият да 

види, че симптомите на паника не са опасни, въпреки че може да предизвикват 

неудобство. Чрез описание на преживяването човек сам стига до извода, че 

преживяното не е заплаха за живота му. 

Излагане на кошмари и пренаписване на сценария. Излагането на кошмари и 

пренаписването на техния сценарий е техника, предназначена специално за онези, които 

страдат от кошмари. Тя е подобна на интероцептивното излагане по това, че кошмарът 

се предизвиква, което води до съответната емоция. След като възникне емоцията, 

страдащия трябва да идентифицира желаната емоция и да развие нов положителен 

образ (нов сценарий), който да придружава тази желана емоция. Тази техника е добре 

да се прави заедно с терапевт. 

Релаксираща техника. Релаксиращите техники могат да са ефективни за 

подобряване на самочувствието при депресивно състояние, за по-добро управление на 

гнева, тежък натоварен ден, след работа с трудни клиенти, ученици или колеги. 

Понятието „труден колега“ е свързано със затруднена комуникация между личности в 

професионална среда в следствие на някаква личностна акцентуция или временно 

(моментно) лошо състояние на духа на някой от колегите. Често срещана техника за 

възстановяване на емоционално-психологическото състояние е автогенната 
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релаксация. Тази техника се реализира в рамките на 10-15 минути, като целта и е да 

помогне на човек да се освободи от мисли за определен период от време или вътрешно 

да наблюдава (съзерцава) приятно за него място без мисловен процес. Сяда се на тихо 

място, на удобен фотьойл без външни дразнители (доколкото е възможно). Обикновено 

се използва тиха и релаксираща музика, но може и без нея. Важното е хората 

постепенно да отпускат своите крайници. Винаги се започва от долните крайници 

(първо ляв крак, после десен, лява ръка, дясна ръка), после се отпуска торса, а най-

накрая - главата. Човек в състояние на покой си задава мислени команди като „левият 

крак ми е отпуснат, тежък и топъл, като това се повтаря поне два пъти. Следва се 

алгоритъм от ляв към десен крайник. При отпускането на торса, освен важните команди 

за отпускане се извършва и фокусиране върху дишането за около 3-4 минути, т.е. 

релаксиращият индивид наблюдава дишането си, без да мисли за нищо. Важен елемент 

при отпускане на главата е отпуснатия индивид да си представи мозъка като „свита 

гъба“, която постепенно се отпуска. След това човек трябва да си представи любимо 

място (пейзаж, море, планински връх, градина с цвета или езеро), за да го съзерцава 

известно време, без да мисли. После мислено преброява от 10 до 1, като на едно леко 

отваря очите си и постепенно възстановява съзнателното си състояние без резки 

движения. Обикновено, след автогенна релаксация се наблюдава едно спокойствие и 

умиротворение. Човек възстановява своята работоспособност и доста по-концентриран 

след това. Автогенната релаксация може да се практикува групово или индивидуално. 

Техника за управление на стреса. Тя се състои в следното: на един лист се 

пишат три изречения: „Какво искате да промените?“; „Какво може да контролирате?“; 

„Какво не може да контролирате?“. Целта е човек да се фокусира към това, което може 

да промени и има ресурси да промени, а да не губи енергията си в неща, които са извън 

неговия контрол. Оказва се, че често от панически атаки страдат хора, които се изявяват 

като свръх контролиращи. Към това, което не може да контролира човек е добре да 

промени нагласата си към стресора, а не да не се обсебва със страх от него.   

2.3 Нови насоки за управление на стреса: Невробиологичната перспектива 

Както беше изтъкнато, психологическата устойчивост се разглежда като „процес 

на добра адаптация в условията на несгоди, травми, трагедии, заплахи или значителни 

източници на стрес“ [1]. Какво означава обаче добра адаптация? Тя се отнася до 

адекватната реакция на организма към остри заплахи в ситуация на стрес и е решаващ 

механизъм за адаптиране към промените в околната среда, които се случват в различни 

етапи на развитие през целия живот. Автономната нервна система и оста хипоталамус-

хипофиза-надбъбречна жлеза (HPA) играят ключова роля в организирането на 

реакцията на организма при стрес [10]. В ситуация на опасност хипоталамусът 

секретира кортикотропин-освобождаващ хормон, който чрез хипофизния хормон 

адрено-кортикотропин индуцира производството на кортизол от кората на 

надбъбречните жлези. Паралелното активиране на симпатикусовата нервна система 

води до ефекти върху няколко периферни органа, включително освобождаване на 

норадреналин (епинефрин) от надбъбречната медула. Тези отговори опосредстват 

необходимата остра „защитна“ реакция  и са фундаментални за адаптацията [23]. От 

друга страна, стресът от екстремен характер или с голяма продължителност (хроничен) 

е сред най-важните рискови фактори за много заболявания, включително 

невропсихиатрични разстройства като депресия (Major Depressive Disorder, MDD) и 

пост-травматично разстройство (post-traumatic stress disorder, PTSD) [9,24].  

За да се разбере значението на този континуум между адаптивния и 

дезадаптивния стрес, който се свързва с личностновата устойчивост, са въведени 

термините алостаза и алостатично натоварване. Докато алостазата се отнася до 

адаптивните процеси, които поддържат хомеостазата, терминът алостатично 

натоварване описва кумулативната тежест от адаптации, които се получават, когато 
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засегнатите системи не успеят да се изключат след отслабване на стресора или 

когато тези системи не реагират адекватно [4]. 

Най-нови изследвания са фокусирани именно върху физиологичните и 

транскрипционни адаптации на ключови системи, медииращи стрес реакцията: 

специфични мозъчни вериги (вкл. хипокамп, префронтален кортекс, медио-фронтален 

кортекс, тегментум, нуклеус акумбенс и др.), ролята на клетъчните и хуморални 

фактори на имунната система, чревния микробим и промените в  кръвно-мозъчната 

бариера, обуславящи взаимодействието между мозъка и периферията [3,12,19]. 

Модерната концепция е устойчивостта да се разглежда като процес, който изисква 

интеграцията на множество централни и периферни системи. Именно изясняването на 

основните невробиологични механизми би довело до нови терапевтични възможности. 

Изясняването на невробиологични механизми би допринесло и за изясняване на между-

индивидуалната вариабилност и би разкрило допълнителен потенциал за интегриране 

на психологичните подходи с такива, които по-директно въздействат на баланса на 

автономната нервна система, хормоналния статус и имунния баланс [12]. 

 

3. НОВИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА СТРЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ 

 

Във връзка с актуалността на проблема, бихме искали да очертаем някои нови 

предизвикателства в теоретичен и практически план, произтичащи от настоящите 

условия на пандемия. Пандемията от COVID-19 силно повлия върху хората и изведе на 

показ индивидуалната и колективна им уязвимост. Тази уязвимост е факт и тя се прояви 

по различни начини, както чрез противоречивото поведение на множество експерти и 

институции, така и на нивото на индивидуалните човешки реакции. Споделеният опит 

от психолози и психиатри (психотерапевти) по време на пандемията беше свързан с 

това, че се засили тяхната терапевтична дейност за овладяване на паническите 

разстройства при работещи хора в домашни условия, а именно генерализирани 

тревожни разстройства и пост-травматичното стресово разстройство в следствие на 

COVID-19. Когато хората са изолирани, ”мотивационните системи” в мозъка им 

постепенно се изключват. Тази абнормална ситуация даде основание да се заговори за 

стреса по по-различен начин. Предизвикателството в консултативно-терапевтичните 

практики на специалистите по психично здраве беше свързано с това, че те не бяха 

попадали в подобна ситуация за реализиране на интервенции в състояние на 

пандемична криза. Много специалисти действаха, използвайки опита си за работа с 

ПТСР и овладяване на различни тревожни разстройства, без да познават добре 

мащабността на проблема и ефектите от въздействието на ограничителните мерки. Ето 

няколко по-различни причинители на стрес, които силно въздействаха върху 

мотивационните системи на хората и доведоха до различни девиации - невъзможност за 

социални контакти на „живо“; живеене в изолация и тясно пространство; несигурност 

за бъдещето; работа в къщи, заедно с децата; спазването на ограничителни правила; 

страх от загуба на роднини; невъзможност за излизане навън сред природата; усилия за 

промяна и адаптация; непрекъснато излъчване на негативни новини от медиите и други. 

Фокусът на разговорите между хората беше белязан от темата за корона вирусa. Всички 

тези фактори допринесоха за повишаване на стреса и тревожността у работещите хора. 

Огромно предизвикателство по време на корона-вирусната пандемия беше 

формирането на два типа адаптация на работещите – първо, в началото на пандемията 

(края на март 2020) голяма част от работещите трябваше да работят от вкъщи (home 

office), а по-късно през юни да се завърнат на работа в офиса. Това бяха два стресогенни 

фактора, които много работодатели подцениха. Липсата на социална среда в която 

служителите можеха да комуникират, липсата на междуличностно общуване, обучение 

лице в лице, получаване на задачи от мениджъра в реална среда, липса на усещане за 
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екипност в доста работници отключиха високо ниво на тревожност и паника. 

Следващата фаза през юни 2020 г., беше отново адаптационна, само че сега въпросът 

беше как служителят безопасно отново да се завърне на работното място. Оказа се, че 

дългото отсъствие от работа също беше стресиращ фактор. Това, което много 

работодатели не направиха, беше оценката на риска и създаването на адаптационни 

програми за завръщащите се на работа. Ето няколко важни стъпки, които с група колеги 

– психолози изработихме и предложихме на организациите: 

- Да се направи оценка на риска за средата и за служителите; 

- Създаване на нов тип толерантност – към хората с по-чувствително 

преживяване на социално-психологическите ефекти от пандемията; 

- Умение за разпознаване на тревожни психологични симптоми както у себе си, 

така и у другите; 

- Умения за оказване на психологична първа помощ; 

- Постепенно адаптиране към офисна среда (смесена с хоум офис); 

- Спазване на физическа, а не на социална дистанция; 

- Създаване на условия за работни срещи „лице в лице“; 

- Време за адаптация на служителя към ритъма в работна среда; 

- Подкрепа за работещите лица, които страдат от тревожност или стрес; 

- Проучване дали сред служителите няма такива, които са били в болница или 

са преживели смърт на близък човек, вследствие на пандемията; 

- Внимание към колеги, които изпитват завишено безпокойство към риск от 

заразяване; 

- Да се обърне сериозно внимание към служители, споделящи за затруднения от 

икономическата характер;  

- При необходимост осигуряване на достъп на колегите си до услугите на 

психолог (психотерапевт);  

- Да се преговаря внимателно (без гняв) с хора с повишена тревожност, които 

не искат да се върнат, заради страх от заразяване;  

- Създаване на план (с участието на колегите) за постепенно възстановяване на 

работните процеси;  

- Да не се създава усещане за привилегированост на тези, които работят в къщи 

в сравнение с тези в офиса; 

- Да знаят, че за адаптацията от „хоум офис“ до „работя в реална среда“ иска 

време, заради създадени нови навици; 

- Служителите да бъдат емпатични и активно слушащи колегите си; 

- Да се фокусират върху потребностите на колегите, а не само върху техните 

чувства. Да говорят през потребностите си, а не през чувствата; 

- Осигуряване на възможност за ефективна комуникация между хората в офиса 

и тези, които работят в къщи; 

- Да има ротация на служителите – тези, които работят от в къщи другата 

седмица ще работят от офиса. 

Целта на тези правила беше да се увеличи адаптивността на работещите от една 

страна, а от друга да се повиши тяхната психологическа устойчивост. При евентуална 

бъдеща пандемична изолация тези правила може да се превърнат в колективни копинг 

механизми за всяка една организация. Проведените осем тренинга със служители по 

тема, свързана със „стреса по време на пандемия“ от различни организации показаха, че 

критериите за устойчивост (резилиънс) много добре кореспондират с тези правила и 

помагат на работещите да осмислят преживяното по нетревожен начин и да създадат 

устойчиви възможности за успешна адаптация. 
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Abstract: At the beginning of 2020, there was a lot of talk in Bulgaria about a new virus with 

a high risk of death in humans called Covid_19. In addition to purely psychological stress, 

this has brought economic losses in many sectors, regions and countries. A typical example of 

global economic collapse is the development of tourism and air transport. The aim of the 

report is to study the economic effect of Covid_19 on the air transport of Bulgaria, and the 

tasks we set for clarification are focused on the global economic impact of Covid_19 on air 

transport in our country and measures for economic stabilization. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В началото на 2020 година у нас  усилено се заговори за нов вирус с висок риск 

на смъртност при хората наречен covid_19. Тогава всички ние  наблюдавахме с тревога,  

как бе „затворен” и изолиран от света град Ухан в Китай! Не след дълго на 11 март 2020 

година Световната здравна организация  обяви  пандемия и всички усетихме 

ограниченията, които ни се налага да преживеем за да може да се справим с този 

проблем - изолация и намаляване на пътуванията, ограничаване на контактите и 

затваряне по домовете, носене на предпазни средства и дезинфекция на обществени 

места, промяна на нормалния ход на живота и ежедневието ни, страх и несигурност за 

утрешния ден и за живота - нашият, на нашите близки, родители и семейства! Освен 

чисто психологически стрес, това донесе и икономически загуби в много сектори, 

региони и страни. Типичен пример за икономически колапс в световен мащаб е 

развитието на туризма и въздушния транспорт, които бяха най-силно засегнати от този 

проблем. Не случайно „в зависимост от развитието на covid_19, Световният 
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икономически форум предвиди спад от очакваното ниво на световния БВП между 1 и 2 

трилиона долара през 2020 година[12]( Виж фиг.1 

 

Фиг.1. Ръст на световните нива на БВП (1995-2020 г) 
Източник: ://investsofia.com/wp-content/uploads/2020/03/Potential-Impact-of-Covid-19-on-the-

Economy-of-Sofia.pdf 

Целта на доклада е да  изследва икономическия ефект на covid_19 върху въздушния 

транспорт на България, а задачите за изпълнение на целта са насочени към: 

 Световно икономическо влияние на covid_19 върху въздушния  транспорт и у 

нас. 

 Мерки за икономическа стабилизация  за справяне с пандемията в областта на 

въздушния транспорт. 

Защитава се тезата, че икономическия  ефект на covid_19 има негативно отражение 

върху сектора, но с обединени усилия и въвеждането на кризисен мениджмънт -

въздушният транспорт отново ще възвърне позициите си на най-предпочитан 

транспорт.  

2.  COVID-19 И  ИКОНОМИЧЕСКОТО МУ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪЗДУШНИЯ 

ТРАНСПОРТ У НАС 

Избухването на  коронавирусната болест  бе причинено от SARS-CoV-2  и по 

статистически данни към  6 септември 2020 г. в България има официално потвърдени 

17 050 случая на заразени с болестта covid_19, починалите са 671, а излекуваните - 

12 132 души.(Виж фиг.2) В сравнение с много други европейски страни общият брой 

на болните варира между 3 и 5 % и е сравнително нисък, но и България е малка страна 

и малка икономика и тази пандемия безпорно нанесе  загуби - човешки, емоционални и 

икономически! 
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Фигура 2. Състояние на болните от covid_19 към 06.09.2020 

Източник: https://clubz.bg/96413-hronologiq_na_zarazata_v_bylgariq_grafiki 

 Тези негативни резултати имат и сериозни икономически последици върху 

икономиката на страната ни и в частност върху въздушния транспорт. Статистическите 

данни сочат, че „българската икономика се е свила с 9,8 на сто спрямо първото 

тримесечие, когато бе отчетен растеж от 0,3 на сто, и с 8,2 на сто спрямо същия период 

на миналата година.”[2] Наблюдава се и увеличение на безработицата - „над 61 600 

души са подали заявления в бюрата по труда в България като безработни от началото на 

извънредното положение, обявено на 13 март заради пандемията от коронавирус.” [3] 

През годините непосредствено преди избухването на коронавирусната болест 

„българската икономика непрекъснато нараства, като темпът на брутния вътрешен 

продукт на страната ни бележи значителен ръст в порядъка на 3,0-3,8% годишно.” [11] 

„По отношение на въздушния транспорт „търсенето на въздушни товарни 

превози намалява с над 20% в сравнение с 2019 г. При пътническия флот е спаднал с 

34,7%”[4] Тези резултати на практика „приземиха” самолетите на почти вскички 

лицензирани авиооператори у нас. (Виж. Таблица 1.) 

Таблица  1. Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен 

лиценз на въздушен превозвач на Общността 

НАНАИМЕНОВАНИЕ 

НА ВЪЗДУШЕН 

ПРЕВОЗВАЧ  

КАТЕГОРИЯ-

  ПЪТНИЦИ, 

ТОВАРИ, ПОЩА 

НАНАИМЕНОВАНИЕ НА 

ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ 

КАТЕГОРИЯ-

  ПЪТНИЦИ, 

ТОВАРИ, ПОЩА 

БЪЛГАРИЯ  ЕР  АД КАТЕГОРИЯ A „ГЪЛИВЕЪР“  ЕООД КАТЕГОРИЯ Б 

БИ ЕЙЧ 

ЕЪР  ООД 
КАТЕГОРИЯ A „ФЛАЙ2СКАЙ“ ООД КАТЕГОРИЯ A 

ХЕЛИ ЕР  - 

САУ  АД 
КАТЕГОРИЯ A КАРГО ЕР  ООД КАТЕГОРИЯ A 

БЪЛГАРИАН ЕЪР 

ЧАРТЪР  ЕAД 
КАТЕГОРИЯ A „ЕЛЕКТРА 

ЕЪРУЕЙС“ ООД 
КАТЕГОРИЯ A 

АВИОСТАРТ  ООД КАТЕГОРИЯ Б „ТАЯРАН ДЖЕТ“ 

ЕАД 
КАТЕГОРИЯ А 

https://clubz.bg/96413-hronologiq_na_zarazata_v_bylgariq_grafiki
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АВИО 

ДЕЛТА  ООД 
КАТЕГОРИЯ Б „ХОЛИДЕЙ ЮРЪП“ 

ООД 
КАТЕГОРИЯ А 

АЛК АД КАТЕГОРИЯ А "ВОЯДЖ ЕР" ООД КАТЕГОРИЯ А 

ДЖЕТ ОПС 

ЮРЪП  ООД 
КАТЕГОРИЯ Б „ГП АВИЕЙШЪН” 

ЕООД 
КАТЕГОРИЯ А 

ЕЪР ВОЛТА ЕООД КАТЕГОРИЯ А „ЕГТ ДЖЕТ” ЕООД КАТЕГОРИЯ А 

БУЛ ЕР ЕООД КАТЕГОРИЯ A "ПАРАДОКС 

ДЖЕТС"  ЕООД 
КАТЕГОРИЯ Б 

Източник: ГВА 

Наред с това „важно е да се отбележи и големият брой българи, които работят за чужди 

превозвачи и биха могли да загубят работата си. Индустрията за поддръжка и ремонт на 

самолети (MRO) също ще бъде засегната. Тя е силно представена в София. Lufthansa 

Technik има 8 халета за ремонт и поддръжка, обслужва над 80 авиокомпании и дава 

работа на над 1000 инженери. Rose Air разполага с 3 халета, а има и други по-малки 

компании в града. Woodward е една от световните компании, която произвежда части за 

самолети в София, а L'atecoer - в Пловдив. Търсенето на продукция от авиоиндустрията 

вероятно ще продължи, тъй като в световен мащаб са натрупани поръчки за следващите 

5 години поради повишено търсене и недостатъчен капацитет в предкризисните 

условия.”[5]  

В световен план загубите също са големи. Основните въздохоплавателни 

организации изнасят следната икономическа информация: „Въздушен пътнически 

трафик: Общо намаляване на въздушните пътници (както международни, така и 

вътрешни), вариращи от 57% до 60% през 2020 г. в сравнение с 2019 г. (от ICAO). 

Фигура3. Еволюция на световния пътнически трафик 1945 - 2020 

 

 

Източник : ICAO 

 

 Летища: Очаквана загуба от приблизително 60% от пътническия трафик и 61% 

или над USD104,5 милиарда летищни приходи през 2020 г. в сравнение с 

обичайния бизнес (от ACI). 

 Авиокомпании: 54.7% спад на приходите пътнически километри (RPK, както 

международни, така и вътрешен) през 2020 г. в сравнение с 2019 г. (от IATA). 
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 Туризъм: Намаляване на приходите от международен туризъм между 910 и 1,170 

милиарда щатски долара през 2020 г., в сравнение с 1,5 трилиона щатски долара, 

генерирани през 2019 г., със 100% от дестинациите по света имащи ограничения 

за пътуване (от UNWTO). 

  Търговия: Спад в световния обем на търговията със стоки между 13% и 32% 

през 2020 г. в сравнение до 2019 г. (от СТО)” [6] 

И все пак оценката на икономическия ефект от пандемията е изключително трудна, 

независимо от разработените три сценария за нейното протичане в България, поради 

няколко фактора - недостатъчно познаване на вируса, свързаност на глобалната 

икономика и дълъг инкубационен период на заболяването. „Всички тези предпоставки 

мобилизираха държавен, човешки и институционален резерв за търсене на изход  и 

намаляване на загубите. Способността на организациите да отговорят на изключително 

динамичните процеси на изменение в средата не е даденост и се научава с времето. 

Организационната диагностика се явява свързващото звено между сегашното състояние 

и промяната като тя идентифицира мотива да се задвижи процеса по промяна чрез 

разкриване на проблемността в дадена функция или област от дейността .”[12]   

3. МЕРКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА 

Така очертаните трудности и икономически измерения на проблема налагат  

прилагането на спешни мерки от авиационните заинтересовани страни в целия свят в 

битката срещу пандемията covid_19. Според Ф. Филипов „съдба на стопанските 

организации е да оперират сред постоянни сътресения и висока динамичност на 

външната и вътрешната обкръжаваща среда. За да се задържат в бизнеса, фирмите 

трябва да се променят. Управлението на промяната следва да бъде структуриран процес, 

който използва цялостен набор от инструменти, процеси и принципи за успешна 

индивидуална и организационна промяна”.[12] Затова и стартира  така наречения GRI 

Global Airport eSummit, като диалог между инвеститори, оператори, авиокомпании и 

експерти от бранша относно спешните инициативи за това какво трябва да се задейства, 

за да се гарантира устойчивост при възможно еднакви и  координирани усилия. 

Основните области на този диалог бяха насочени по отношение на организацията, 

финансите и техниката и технологиите с цел приемането на общи протоколи за спешни 

случаи, за  защита на  пасажерите и служителите на летищата и авио–компаниите. 

Успоредно с това „ЕС ускорява и насърчава научните изследвания в областта на 

covid_19 чрез мобилизиране на: 48,25 милиона евро за 18 проекта за ваксини и 

лечение чрез програмата на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“ и 72 милиона 

евро за лечение и диагностика чрез Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), 

които ще бъдат допълнени с 45 милиона евро от партньори от частния сектор и 

промишлеността. На 19 май 2020 г. ЕС мобилизира още 122 милиона евро от 

програмата си за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ за научни 

изследвания, свързани с коронавируса. С поканата ще се финансират проекти за 

увеличаване на производството на медицински материали, необходими за тестване, 

лечение и превенция, както и за разработване на технологии, подобряващи откриването 

на болестта, наблюдението и грижите за пациентите. Освен това чрез програмата 

„Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите ЕС пренасочи общо 314 милиона 

евро към МСП и стартиращи предприятия за разработването на иновативни решения за 

борба с пандемията от covid_19. Средствата бяха отпуснати чрез две отделни покани за 

представяне на предложения: 164 милиона евро през март 2020 г.;150 милиона евро 

през април 2020 г. Освен това чрез обща инициатива на ЕС и Европейската 

инвестиционна банка ЕС пренасочи до 80 милиона евро финансова помощ за CureVac – 
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високо иновативен европейски разработчик на ваксини. Заедно с няколко партньори ЕС 

стартира и европейски портал за данни относно covid_19, който да даде възможност за 

бързо събиране и обмен на наличните данни от научни изследвания.”[8] У нас 

транспортният министър Желязков изрази мнение, че „ситуацията е сериозна и е 

необходимо спешно финансово подпомагане на сектора. По отношение на доставчиците 

на аеронавигационно обслужване, министърът призова Европейската комисия да 

осигури балансиран и справедлив подход при прилагането на схемата за ефективност за 

третия референтен период.”[9]. А приетите конкретни  мерки са:  

    „1. Намаляване на летищната такса за паркиране на летище София със 70%. 

Предвиденият срок на действие е 6 месеца, но не по-късно от настъпване на 

ефективната дата на концесията на летище София, така, както настъпването на 

ефективната дата на концесията е предвидено в проекта на концесионен договор. 

Мярката е приложима за всички въздушни превозвачи, опериращи от и до летище 

София. 

2. Отлагане на плащането на таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и 

районите на летищата за 8 месеца от всички въздушни превозвачи. 

3. Отлагане на плащането на концесионно възнаграждение, дължимо за 2020 г. и 

отлагане на извършването на оперативни и капиталови разходи. Намаляването на 

оперативните и капиталови разходи е мярка, приложима за „Летище София“ ЕАД. 

Отлагането на плащането на концесионно възнаграждение е приложимо за 

концесионера на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско 

летище за обществено ползване Варна. Подобна мярка е одобрена от Европейската 

комисия на 11 април 2020 г., за отлагане плащането на концесионни такси от 

операторите на летищата в Шарлероа и Лиеж, Белгия. Мярката е селективна, поради 

което условие за нейното въвеждане е одобряването от службите на Европейската 

комисия.” [10] 

Всички тези организационни, финансови и технологични мерки имат за цел 

справяне с пандемията и разбира се гарантиране и устойчивост на сектора и излизане 

от тази небалансирана и силно затруднена среда на функциониране. 

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конкуренцията в областта на въздушния транспорт е огромна. Има непрекъсната 

надпревара на пазара и от страна на летищата и от авиооператорите, но до момента 

такъв проблем, като настоящата пандемия в световен план не е имало и логично нямаше 

изградена политика на превенция и противодействие на този проблем. Влиянието на 

вируса се разпространи по целия свят, без да признава граничен контрол и проверка. 

Той се отрази на всички индустрии, всички сектори и най-вече на туризма и въздушния 

транспорт. Донесе промени и неудобства, придружени с  икономически и финансови 

загуби и значителна емоционална и материална несигурност! 

Всичко това  изкарва необходимостта от наличието и въвеждането на кризисен 

мениджмънт в авиацията с разработване на варианти за отреагиране в трудни ситуации, 

като наличие на  епидемии, природни бедствия или военни конфликти. Изграждането на 

такъв стратегически мениджмънт у нас в условия на криза би допринесъл за по-доброто 

икономическо развитие на страната ни и превръщането ѝ в  авиационен център на 

Балканите. Опорните ресурси на които може да се разчита са известни - уникално 

стратегическото географско местоположение - от нашите международни летища за не 

повече от 3 часа летателно време може да се достигне до цяла Европа, Близкия Изток, 

част от Азия и Северна Африка и добри авиационни кадри! Затова и предизвикателство 

към ВВВУ „Георги Бенковски” гр. Долна Митрополия е в кратки срокове да  въведе 

нова гражданска специалност - авиационен мениджмънт, която  ще се занимава и с тези 

актуални въпроси за благото и икономическия стабилитет на  страната и региона! 
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Abstract:  

Introduction. Fallings in elderly patients present significant medical and social problem. 

They are leading cause for trauma related hospital admission in patients above 65 years. 

Often the consequences for the elderly are serious, require prolonged treatment and 

sometimes have long-lasting sequela. Some of fallings lead to serious injuries, that can be life 

threatening.  

Aim.  Analysis of reasons, ratio and consequences of domestic fallings in elderly patients. 

Material and methods. Epidemiologic analysis of fallings in elderly patients is performed, 

based on literature survey.  

Conclusion.  Fallings usually lead to injuries, limitation of everyday activities and fear of 

subsequent falling. This decreases quality of life and is the reason old patients to be 

dependent of others’ cares: relatives or admission at nursing homes. Fallings present 

significant financial burden of health care systems, because post falling injuries require 

prolonged medical cares and hospital admission.  

 

Keywords: falling, adults, epidemiology, consequences 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Паданията при възрастните хора са основна грижа за общественото здраве по 

отношение на заболеваемостта, смъртността и разходите за здраве и социални услуги. 

Този проблем ще се увеличи по размер, тъй като броят на възрастните хора се увеличава 
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при много нации по целия свят. У нас няма точна статистика за паданията, липсват 

системни проучвания в тази насока. В държавите с развита икономика и застаряващо 

население този въпрос трябва да се разглежда сериозно и да се предприемат мерки за 

огроничаване на тези инциденти. В разгледаните от нас проучвания се вижда ясна 

тенденция за увеличаване честотата на паданията с напредване на възрастта. Те често са 

предизвикани от наличните съпътстващи заболявания, а в същото време стават причина 

за утежняване на здравословните проблеми на пациентите и в някой случаи са причина 

за настъпване на летален изход в близък период след падането. 

 

2. ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

 

2.1 Цел на проучването. Анализ на причините, честотата и последиците от 

битовите падания при възрастни хора. 

 

2.2 Материал и методика. На базата на литературен обзор е направен 

епидемиологичен анализ на паданията при възрастните хора. 

 

3. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

 

3.1. Определение за падане.  
При разглеждане на проучванията се вижда, че няма универсален консенсус 

относно дефиницията за падане. Липсата на такава, оставя тълкуването на участниците 

в изследването. Това дава възможност за много различни интерпретации на падането и 

следователно поставя под въпрос валидността на изследванията. Възрастните хора 

обикновено описват падането като загуба на равновесие, докато здравните специалисти 

обикновено акцентират на последиците от падане, включително нараняване и намалено 

качество на живот [39]. Дори малка промяна в дефиницията може да има значителни 

последици върху резултатите от проучване [37]. По тази причина е необходимо много 

точно определяне на критериите за включване и критериите за изключване от 

проучването. 

През 1987 г. Международната работна група на Kellogg за предотвратяване на 

падания при възрастни хора определят падането като „Неволно падане на земята или 

някакво по-ниско ниво, като не се включват падания,  последица от нанесен външен  

удар, загуба на съзнание, внезапна поява на парализа като тази от настъпил инсулт или 

епилептичен припадък и други свързани с външни фактори, като падане от животно, от 

сгради и тнт. “[12]. Много от изследователите използват тази или подобни на нея 

дефиниции за падане. В зависимост от фокуса на проучването, обаче, някои 

изследователи използват по-широко определение за падането, като включват тези, които 

се появяват в резултат на световъртеж и синкоп. Дефиницията на Kellogg е подходяща 

за проучвания, насочени към идентифициране на фактори, увреждащи сензорно-

моторния контрол на функциите и баланса, докато по-разширената дефиниция е 

подходяща за проучвания, които изследват сърдечно-съдовите причини за падания като 

постурална хипотония и преходни исхемични атаки.  

 

 3.2. Честотата на паданията при възрастни хора.  

 

3.2.1. Честотата на паданията при възрастни хора живеещи в домашна 

среда. 

През 1977 г. Exton-Smith изследва честотата на паданията при 963 души на 

възраст над 65 години. Той открива, че при жените делът на падащите се увеличава с 

възрастта от около 30% във възрастовата група 65–69 години до над 50% при тези на 
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възраст над 85 години. При мъжете, делът на тези, които са паднали, се е увеличил от 

13% във възрастовата група 65–69 години до нива от приблизително 30% при тези на 

възраст над 80 години [9]. В свое проучване Campbell et al. анализират стратифицирана 

извадка от 533 субекта на възраст 65 и повече години и установяват, че 33% са имали 

едно или повече падания през последната година [6]. Blake et al. съобщават за подобна 

честота (35%) в своето проучване на 1042 пациенти на възраст над 65 години [3]. В 

голямо проучване, включващо 2793 субекта на възраст над 65, Прудъм и Еванс 

изчисляват годишна честота на случайни падания от 28%, цифра, идентична с тази, 

установена в епидемиологично проучване на Dubbo, касаещо остеопорозата, проведено 

при 1762 хора на възраст над 60 години [15, 27]. В проучване на Randwick изследващо 

честотата на паданията и фрактурите, проведено в Австралия, е установено, че при 39% 

от 341 жени е отчетено едно или повече падания в рамките на едоногодишен период на 

проследяване [16]. В голямо проучване, включващо 761 субекти на възраст над 70 

години, проведено в Нова Зеландия от Campbell et al. е установено, че 40% от 465 жени 

и 28% от 296 мъже са паднали поне веднъж в периода на проучването [5]. 

  

 3.2.2. Честота на паданията при възрастни хора живеещи в институции за 

дългосрочни грижи. 

Проучвания за разпространението на паданията са провеждани и в институции, 

където докладваната честота на падане е значително по-висока, отколкото сред 

живеещите в собствените си домове. Например, Luukinen et al. изчисляват, че сред 

хората на възраст над 70 години във Финландия, процентът на падане при възрастни 

живеещи в институция е три пъти по-висок от този при живеещите независимо в 

общността [19]. При проведени 12-месечни проспективни проучвания, проведени в 

домове за възрастни хора, е установено, че честотата на паданията варира от 30% до 

56%. Fernie et al. изследват 205 обитатели на старчески домове за период от 12 месеца, 

като откриват, че 30% от мъжете и 42% от жените са имали едно или повече падания 

[10]. Yip and Cumming установяват, че 56% от 126 включени в проучването възрастни, 

живеещи в  старчески домове са имали поне едно падане за година [38]. Рубенщайн и 

сътр. обобщават резултатите от пет публикувани и две непубликувани проучвания за 

честотата на паданията в институциите за дългосрочни грижи. Те изчисляват, че 

честотата на паданията варира между 60% и 290% на легло, със средна честота на 

падане от 170% или 1,7 падания на човек годишно [29]. Thapa и сътр. провеждат 12-

месечно проспективно проучване в 12 старчески домове, включващи 1228 жители. Те 

съобщават, че за период от 1003 човеко-години на проследяване, 548 жители са 

претърпели 1585 падания [32].  

 

3.3. Рискови групи. 

Възрастните хора, които са претърпели падане, са изложени на повишен риск от 

повторно падане. Nevitt et al. в проспективно проучване, включващо 325 лица, живеещи 

в домашна среда, претърпели падане през предходната година, установяват, че 57% са 

преживели поне едно падане през 12-месечения период на проследяване и 31% са 

имали две или повече падания [24]. Не е изненадващо, че честотата на паданията е по-

висока при физически слабите възрастни хора, при тези, които имат трудности при 

извършване на ежедневни дейности и по-специално при тези с медицински състояния, 

които влияят на стойката, равновесието и походката. Northridge и сътр. съобщава, че 

когато живеещите в домашна среда лица са били определени като немощни, или като 

енергични, немощните са над два пъти по-склонни да паднат от енергичните хора [26]. 

Същото установяват Speechley и Tinetti при тяхното проспективно проучване те 

съобщават, че 52% от групата на физически немощните възрастни са претърпели падане 

през 1-но годишния период на изследване, в сравнение със само 17% от групата на тези 
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с добра физическа кондиция [31],.  

По отношение на медицинските състояния, Mahoney et al. установяват, че 14% от 

по-възрастните пациентите са паднали през първия месец след изписване от болница по 

повод боледуване [21]. Честотата на паданията се увеличава при тези с инсулт и болест 

на Паркинсон. Forster и Young установяват, че 73% от пациентите в старческа възраст с 

инсулт са претърпели падане в рамките на 6 месеци след изписването от болницата [11]. 

Kroller et al. изследват група от пациенти с Паркинсонов синдром, като установяват, че 

38% от тях имат по едно падане седмично, а 13% съобщават, че падат повече от веднъж 

a седмица [14]. Честотата на паданията също е висока при възрастни хора след 

ампутация на долните крайници. Повишена честота на падания се наблюдава и при 

лица с когнитивни увреждания и други неврологични състояния, артрит и диабет, 

въпреки че има малко проучвания, разглеждащи честота на падания в тези групи. 

Необходимо е да се проведат по-задълбочени проучвания в тази посока. 

 

3.4. Местоположение на паданията. 

При независими хора, живеещи в домашна среда, около 50% от паданията се 

случват вътре техните домове [4, 20]. Повечето падания се случват на равна повърхност 

в често използвани помещения като спалнята, дневната и кухнята. Сравнително малка 

част от падания се случват в банята, по стълбите или от стълби и мебели. При по-малка 

част от паданията има налична определена причина, представляваща опасност като 

разхлабен килим или хлъзгав под, а при по-голяма част от тях няма очевидна опасност 

от околната среда, която да е причина за падането [4]. Друга част от паданията се 

случват на обществени места и в домовете на други хора. Често съобщаваните фактори 

на околната среда, свързани с падания на обществени места, включват проблеми в 

настилката, пукнатини, улуци, стъпала, строителни работи, неравен терен и хлъзгави 

повърхности. Местоположението на паданията е свързано с възрастта, пола и 

физическата немощ. Установено е, че броят на паданията които се случват извън дома 

намалява с възрастта, като съответно се увеличава броят на паданията вътре в дома на 

равна повърхност [16]. Campbell et al. установивяват, че по-малко мъже, отколкото 

жени, падат в дома (44% срещу 65%) и повече мъже падат в градината (25% срещу 11%) 

[4]. Физически немощните хора с ограничената подвижност претърпяват най-много 

инциденти в дома. Тези констатации показват, че появата на падания е силно свързана с 

експозицията, тоест те се случват на места където възрастните хора извършват 

обичайните си ежедневни дейности. Освен това, повечето падания се случват по време 

на периоди на максимална активност сутрин или следобед, и само около 20% се случват 

между 21:00. и 7 часа сутринта. [4] 

 

3.5. Последици от паданията. 

Паданията са водещата причина за хоспитализация, свързана с нараняване, при 

лица на възраст над 65 години и представляват 4% от всички приети в болница в тази 

възрастова група [2]. При проучване проведено в Австралия е установено, че 

постъпванията в болници в резултат на падания са необичайни за хора в млада и зряла 

възраст, но с напредване на възрастта, честотата на приеманията, свързани с падането 

се увеличава с експоненциална скорост. След 40 годишна възраст процентът на 

пациентите приети за болнично лечение дължащо се на падане нараства постоянно, 

като това е с 4,5% годишно за мъжете (удвояване на всеки 15,7 години) и с 7,9% 

годишно за жени (удвояване на всеки 9,1 години) [17].  При хората на възраст над 85 

години нивата достигат 4% годишно при мъжете и 7% годишно при жените от 

хоспитализираните, като падането причинява 40% от смъртните случаи, свързани с 

нараняване, и 1% от общия брой смъртни случаи в тази възрастова група [25].  

В зависимост от изследваната популация между 22% и 60% от по-възрастните 
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хората страдат от наранявания от падания, 10–15% страдат от сериозни наранявания, 2–

6% от фрактури и 0,2–1,5% от фрактури на тазобедрената става. Най-често 

нараняванията включват повърхностни порязвания и ожулвания, натъртвания и 

навяхвания. Най-честите наранявания, които изискват хоспитализация са фрактури на 

шийката на бедрената кост, други фрактури на крака, фрактури на радиуса, лакътна кост 

и други кости на ръката и фрактури на шийни прешлени и на кости в областта на торса 

[12, 17, 31]. 

Едни от най-тежките наранявания при падане, свързани с последваща увеличена 

заболяваемост и смърт са фрактурите в областта на тазобедрената става. Възрастните 

хора се възстановяват бавно от фрактури на тазобедрената става и са уязвими към 

следоперативни усложнения. В много случаи това счупване е причина за смърт, а 

голяма част от пациентите, които оцеляват, никога не възвръщат пълната си мобилност. 

Маротоли и др. анализира резултатите от 120 пациенти от кохортно проучване всред 

2608 индивида на възраст над 65 години, които са получили фрактура на тазобедрената 

става, проведено за период от 6 години [23]. Те открили, че преди фрактурите си, 86% 

могат да се обличат самостоятелно, 75% могат да ходят самостоятелно и 63% могат да 

се катерят по стълбище. Шест месеца след нараняванията им тези проценти са паднали 

до 49%, съответно 15% и 8%. 22 пациенти са починали за период от шест месеца от 

получаване на фрактурата. Друго последствие от падането е „дългото лежане“, т.е. 

оставането на земята или пода за повече от час след падане. Дългото лежане е маркер за 

слабост, болест и социална изолация и е свързано с високи нива на смъртност сред 

възрастните. Времето, прекарано на пода, е свързано със страх от падане, увреждане на 

мускулите, пневмония, дехидратация и хипотермия [13,22,24]. Wild и съавтори. 

установяват, че половината от тези, които са лежали на пода в продължение на един час 

или повече, умират в период от 6 месеца, дори да нямат пряка травма от падането [36]. 

Велас открива, че повече от 20% от пациентите приети в болница поради падане са 

били на земята за час или повече [35]. До подобни заключения води и проучването на 

Tinetti et al. според което до 47% от падналите възрастни не могат да станат от пода без 

съдействие [33]. Падането може да доведе до ограничаване на дейностите и страх от 

падане, намалено качество на живот и независимост. Дори паданията, които не водят до 

физически наранявания, могат да доведат до ‘Синдром след падане’, характеризиращ се 

със загуба на увереност, колебливост, водещи до загуба на мобилност и независимост. 

Установено е, че след падане 48% от по-възрастните хора съобщават за страх от падане 

и 25% съобщават за ограничаване на дейностите [24, 34]. Tinetti et al. са установили 

също, че 15% от хората, които не излизат от дома си, също съобщават, че го избягват 

поради страх от падане [34]. И накрая, паданията могат да доведат до увреждания и 

намалена мобилност, които често водят до повишена зависимост и необходимост от 

чужда грижа. Паданията обикновено се цитират като основна причина налагаща приема 

на възрастните хора в старчески дом [18, 33]. 

 

3.6. Цена на паданията. 

Както беше посочено по-горе, паданията при възрастни хора са често срещани и 

могат да доведат до множество инвалидизиращи състояния, продължителен болничен 

престой и смърт. Тези падания формират значителен процент от  разходите за 

здравеопазване. Разходите, свързани с падането, могат да включват такива за 

посещения на лекар, спешна болнична помощ и грижи в дома за възрастни хора, 

престой за рехабилитация, диагностични тестове, лекарства, домашни грижи, 

оборудване и институционални грижи. Редица изследователи изчисляват разходите за 

болнично лечение в резултат на падане като абсолютни стойности и като дял от 

здравните бюджети [1, 7, 8, 17, 28]. В подробен доклад на Конгреса на САЩ през 1989 

г., Райс и Макензи [28] изчисляват, че през 1985 г. близо 10 милиарда от 158 милиарда 
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или 6% от икономическите разходи за нараняване през целия живот в Съединените 

щати се дължи на паданията при възрастните хора.  

 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Въпреки различните методологии за установяване на паданията, използвани в 

разгледаните проучвания, докладваните нива на заболеваемост са изключително 

сходни. Приблизително една трета от възрастните хора, живеещи в домашна среда, 

падат поне веднъж годишно, като не малко то тях имат и повече от един инцидент 

годишно. Честотата на падане е по-висока при по-възрастните жени (40%), отколкото 

при по-възрастните мъже (28%). Честотата на паданията е по-висока при хората, 

живеещи в села за пенсионери, общежития и домове за възрастни хора, както и при  

тези, които са претърпели падне през изминалата година и при тези със специфични 

медицински състояния, които влияят на стойката, равновесието и походката. При по-

възрастните хора, живеещи в домашна среда, около 50% от паданията се случват в 

домовете им и 50% на обществени места. Паданията са причина за прием в болница на 

4% от пациентите, причина за 40% от смъртните случаи, свързани с наранявания, и 1% 

от общия брой смъртни случаи на лица на възраст 65 и повече години. Паданията често 

водят до тежки фрактури в характерни за възрастните зони на тялото – тазобедрена 

става, раменна обраст, прешлени. Падането може също да доведе до трайни последици 

свързани с ограничаване на ежедневните дейности порад страх от последващо падане, 

което може да намали качеството на живот и независимост и да бъдат причина за това 

възрастните хора да станат зависими от чужди грижи, тези на свои роднини или да бъда 

приети в старчески дом. И накрая, тъй като много наранявания, свързани с падане, 

изискват медицинско лечение, включително хоспитализация, падането представлява 

състояние, изискващо значителни разходи за здравеопазване. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Alexander BH, Rivara FP, Wolf ME. The cost and frequency of hospitalization 

for fall-related injuries in older adults. American Journal of Public Health, 1020–3, 

(1992)   

2. Baker SP, Harvey AH. Fall injuries in the elderly. Clinics in Geriatric 

Medicine, 501–12, (1985)   

3. Blake A, Morgan K, Bendall M, et al. Falls by elderly people at home: 

prevalence and associated factors. Age and Ageing, 365–72, (1988)   

4. Campbell AJ, Borrie MJ, Spears GF, Jackson SL, Brown JS, Fitzgerald JL. 

Circumstances and consequences of falls experienced by a community population 70 

years and over during a prospective study. Age and Ageing, , 136–41, (1990)  

5. Campbell AJ, Borrie MJ, Spears GF. Risk factors for falls in a community-

based prospective study of people 70 years and older. Journal of Gerontology, 112–17,  

(1989) 

6. Campbell AJ, Reinken J, Allan BC, Martinez GS. Falls in old age: a study of 

frequency and related clinical factors. Age and Ageing, 264–70, (1981)   

7. Covington DL, Maxwell JG, Clancy TV. Hospital resources used to treat the 

injured elderly at North Carolina trauma centers. Journal of the American Geriatrics 

Society, 847–52, (1993)  

8. Englander F, Hodson TJ, Terregrossa RA. Economic dimensions of slip and fall 

injuries. Journal of Forensic Sciences, 733–46, (1996)    

9. Exton-Smith AN. Functional consequences of ageing: clinical manifestations. 



 

292 

In ExtonSmith AN, Grimley Evans J editors. Care of the elderly: meeting the challenge of 

dependency. London: Academic Press, (1977)  

10. Fernie GR, Gryfe CI, Holliday PJ, Llewellyn A. The relationship of postural 

sway in standing to the incidence of falls in geriatric subjects. Age and Ageing (1982), 

11–16.   

11. Forster A, Young J. Incidence and consequences of falls due to stroke: a 

systematic inquiry. British Medical Journal, 83–6, (1995)    

12. Gibson MJ, Andres RO, Isaacs B, Radebaugh T, Worm-Petersen J. The 

prevention of falls in later life. A report of the Kellogg International Work Group on the 

prevention of falls by the elderly. Danish Medical Bulletin 1987;34(Suppl 4):1–24.   

13. King MB, Tinetti ME. Falls in community-dwelling older persons. Journal of 

the American Geriatrics Society 1995;43:1146–54.   

14. Koller WC, Glatt S, Vetere-Overfield B, Hassanein R. Falls and Parkinson’s 

disease. Clinical Neuropharmacology 1989;12:98–105.   

15. Lord SR, Sambrook PN, Gilbert C, et al. Postural stability, falls and fractures 

in the elderly: results from the Dubbo osteoporosis epidemiology study. Medical Journal 

of Australia 1994;160:684–5, 688–91.    

16. Lord SR, Ward JA, Williams P, Anstey KJ. An epidemiological study of falls 

in older community-dwelling women: the Randwick falls and fractures study. Australian 

Journal of Public Health 1993;17:240–5.   

17. Lord SR. Falls in the elderly: admissions, bed use, outcome and projections. 

Medical Journal of Australia 1990;153:117–18.   

18. Lord SR. Predictors of nursing home placement and mortality of residents in 

intermediate care. Age and Ageing 1994;23:499–504.   

19. Luukinen H, Koski K, Hiltunen L, Kivela SL. Incidence rate of falls in an 

aged population in northern Finland. Journal of Clinical Epidemiology 1994;47:843–50.   

20. Luukinen H, Koski K, Laippala P, Kivela SL. Predictors for recurrent falls 

among the homedwelling elderly. Scandinavian Journal of Primary Health Care 

1995;13:294–9.  

21. Mahoney J, Sager M, Dunham NC, Johnson J. Risk of falls after hospital 

discharge. Journal of the American Geriatrics Society 1994;42:269–74.   

22. Mallinson W, Green M. Covert muscle injury in aged persons admitted to 

hospital following falls. Age and Ageing 1985;14:174–8.   

23. Marottoli RA, Berkman LF, Cooney LM Jr. Decline in physical function 

following hip fracture. Journal of the American Geriatrics Society 1992;40:861–6.   

24. Nevitt MC, Cummings SR, Kidd S, Black D: Risk factors for recurrent 

nonsyncopal falls. A prospective study. Journal of the American Medical Association 

1989;261:2663–8.   

25. New South Wales Health Department: The epidemiology of falls in older 

people in NSW. Sydney: New South Wales Health Department, 1994.   

26. Northridge ME, Nevitt MC, Kelsey JL, Link B. Home hazards and falls in the 

elderly: the role of health and functional status. American Journal of Public Health 

1995;85:509–15.    

27. Prudham D, Evans JG. Factors associated with falls in the elderly: a 

community study. Age and Ageing 1981;10:141–6.   

28. Rice DP, MacKenzie EJ. Cost of injury in the United States: a report to 

Congress. San Francisco: Institute for Health and Ageing, University of California, 1989.    

29. Rubenstein LZ, Robbins AS, Schulman BL, Rosado J, Osterweil D, Josephson 

KR. Falls and instability in the elderly [clinical conference]. Journal of the American 

Geriatrics Society 1988;36:266–78.    

30. Sjogren H, Bjornstig U. Unintentional injuries among elderly people: 



 

293 

incidence, causes, severity, and costs. Accident Analysis and Prevention 1989;21:233–42.   

31. Speechley M, Tinetti M. Falls and injuries in frail and vigorous community 

elderly persons. Journal of the American Geriatrics Society 1991;39:46–52.   

32. Thapa PB, Brockman KG, Gideon P, Fought RL, Ray WA. Injurious falls in 

nonambulatory nursing home residents: a comparative study of circumstances, incidence, 

and risk factors. Journal of the American Geriatrics Society 1996;44:273–8.    

33. Tinetti ME, Liu WL, Claus EB. Predictors and prognosis of inability to get up 

after falls amongelderly persons. Journal of the American Medical Association 

1993;269:65–70.   

34. Tinetti ME, Mendes de Leon CF, Doucette JT, Baker DI. Fear of falling and 

fall-related efficacyin relationship to functioning among community-living elders. Journal 

of Gerontology 1994;49:M140–7.   

35. Vellas B, Cayla F, Bocquet H, de Pemille F, Albarede JL. Prospective study of 

restriction of activity in old people after falls. Age and Ageing 1987;16:189–93.   

36. Wild D, Nayak US, Isaacs B. How dangerous are falls in old people at home? 

British Medical Journal (Clinical Research) 1981;282:266–8.   

37. Wolf, S.L., et al., Reducing frailty and falls in older persons: an investigation 

of Tai Chi and computerized balance training. Atlanta FICSIT Group. Frailty and Injuries: 

Cooperative Studies of Intervention Techniques. J Am Geriatr Soc, 1996. 44(5): p. 489-

97.  

38. Yip YB, Cumming RG: The association between medications and falls in 

Australian nursinghome residents. Medical Journal of Australia 1994;160:14–18.   

39. Zecevic, A.A., et al., Defining a fall and reasons for falling: comparisons 

among the views of seniors, health care providers, and the research literature. 

Gerontologist, 2006. 46(3): p. 367- 76.  



 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

16 ОКТОМВРИ 2020 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 

 

294 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНАТА ПСИХОЛОГИЯ В XXI ВЕК  
 

 

Филип Иванов Филипов 

 

Департамент „Природни и хуманитарни науки“, ВВВУ „Георги Бенковски“, Долна 

Митрополия, България 

 

ENGINEERING PSYCHOLOGY IN THE XXI CENTURY 
 

 

Filip Ivanov Filipov 

 

filip.iv.filipov@abv.bg, Natural Sciences and Humanities Department, Air Force Academy, 

Dolna Mitropolia, Bulgaria 

 

 

Abstract: Engineering psychology - the forgotten science that is more relevant than ever. After 

receiving great attention, in recent decades this field of science has fallen into oblivion. Part 

of the reason for this is the development of many similar sciences, which interfere in its 

research field and displace it as a leading discipline. Without belittling their achievements, it 

is worth noting that the main goal of engineering psychology is forgotten, namely to study the 

mental activity of human when working with technical devices. Modernity requires not only 

this science to be rehabilitated, but also to expand its research focus on the psychological 

manifestations of the human psyche when working with personal computer devices. 
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1. ИНЖЕНЕРНАТА ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМАТА НА ДРУГИТЕ 

НАУКИ 
 

В нашето съвремие, нивото на научно-техническия прогрес рязко усложнява 

техническите средства във всяка една сфера от нашия живот. Все по-видно е 

извеждането на преден план на големи комплекси от информационни, 

компютъризирани и роботизирани системи, които силно повлияват и дълбоко променят 

човешкия живот. От тази гледна точка, ролята на човешкия фактор за ефективната 

експлоатация на професионалната среда не спира да се увеличава, при това със 

стабилни темпове през последните години. С основание може да се заключи, че за 

последващото развитие на системите „човек-машина” основно значение ще имат, както 

впрочем са имали и преди, изследванията свързани с инженерно-психологическото 

проектиране, с намирането на пътища и средства за оптимално взаимодействие на 
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човека с техниката.  

Зараждането и развитието на инженерната психология като наука в миналото се 

свързва с необходимостта от проектиране, експлоатация и приложение на големи 

автоматизирани системи за контрол и управление като се отчитат възможностите и 

ограниченията на човешкия фактор. Става въпрос не само за рационалното 

конструиране на отделните средства за индикация, комуникация и управление, но и за 

съблюдаване на инженерно-психологическите принципи, въз основа на които се 

формират системите за управление на сложните машинни процеси, за разработване на 

методи и критерии за оптимизиране на структурата на информационните потоци 

появяващи се и циркулиращи между оператора и изпълнителното звено.   

Инженерната психология е продукт на проникването на психологическата наука 

в техническата дейност на човека и се осъществява постепенно заедно с  

усъвършенстване на човешкия труд. От класическа гледна точка, в инженерната 

психология условно могат да бъдат разграничени следните направления [5]: 

психофизиологическо, свързано с изучаване на онези състояния свойства и процеси на 

човека, които имат най-голямо значение в процесите на управление и обслужване на 

техниката; системо-техническо, което изучава инженерно-психологически въпроси по 

етапното проектиране, свързано с построяването на системата „човек-машина”; 

експлоатационно, което изготвя режимите на работа, технологичните графици, създава 

правила за експлоатация, използване на техническата документация, нормиране на 

труда и др.; педагогическо, свързано с професионалната ориентация, повишаване на 

квалификацията и развитие на уменията, теоретични проблеми на теоретичната 

инженерна педагогическа подготовка, формулиране на принципи за изграждане на 

тренажори и симулационни комплекси за обучение. 

Очевидно развитието на тази наука се гради върху връзката ѝ с други науки: 

обща психология, която има значителни постижения в разбирането на 

общественоисторическия произход и същност на човешката психика; психология на 

труда, която предоставя класическите постановки и положения, установени в дейността 

на човека, независимо от нейната специфика. Взаимодействието на човека с 

автоматизираните системи е особен род познавателна активност, която е в сферата на 

когнитивната психология, от своя страна част от голямото семейство на невронауките. 

Теоретичните им постановки са много използвани в инженерната психология поради 

спецификата на операторската подготовка и знания, необходими за обслужването на 

машините. Проблемът за структурата и психичната съвместимост на операторите в 

малки и големи групи, за лидерството и груповата динамика подтикват инженерната 

психология тясно да взаимодейства със социалната психология. Условията на 

осъществяване на операторския труд предоставя допирна точка с възрастовата 

психология, физиологията, експерименталната психология. Значение за развитието на 

инженерната психология има взаимодействието ѝ с ергономията, а сред другите 

непсихологически науки трябва да се споменат кибернетика, роботика, информатика, 

математика и др. 

Взаимодействието на човека с устройства, способни да осъществяват 

интелектуални процеси, поставя от края на ХХ век и още повече в началото на ХХI век 

нов тип теоретични и приложни проблеми, които изискват психологически анализи и 

решения, съществено различни от разглежданите до този момент в изброените 

природни, приложни и социални науки. В съвременния контекст на трудовата дейност 

на човека, информационното взаимодействие с машините се разширява и усложнява. За 

много кратък период от време, сложни компютъризирани устройства навлязоха в 

социално-битовата сфера на живота. Човек вече изпълнява операторска работа не само 

по повод трудовите си ангажименти, но и в домашни условия при водене на своя 

ежедневен живот. Силното натоварване на човешката психика основно по линия на 
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познавателните процеси, води до появата на психологически проявления и състояния, 

които не са били никога познати или изучавани, за да се знае дали се подчиняват на 

същите психологически закони за психична дейност, установени в миналото. Сложната 

интелектуална същност на операторската работа, предявяваща завишени критерии към 

познавателната сфера в личността, провокира нуждата от развитие на някои нови и 

дообогатяване на съществуващите изследователски направления в инженерната 

психология.    
 

2. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА 

ИНЖЕНЕРНАТА ПСИХОЛОГИЯ 
 

Основният предмет на изследване в инженерната психология са процесите и 

структурата на информационното взаимодействие между човека и техническите 

средства, в това число процеса на приемане, преработка и съхранение на информация, 

вземане на решения и психическа регулация на управляващите действия от страна на 

човека-оператор [5]. В автоматизираните системи за управление, операторът работи 

реално с информацията, която моделира състоянието на управляваните обекти. 

Съвкупната текуща информация за състоянието и динамичните промени в звената на 

автоматизираната система, представена чрез светлинна и звукова сигнализация, 

буквени, цифрови, графични, геометрични и др. стимули, представлява информационен 

модел на системата. Оттук се конкретизира, че инженерната психология е науката за 

дейността на операторите с информационните модели, за процесите на мисленото 

съотнасяне на сведенията за работата на отделните звена на системата и реалните 

процеси на управление в нея [1]. Тъй като „дейност“ е твърде общо понятие, за по-

голяма точност ще допълня, че обектът на изследване в инженерната психология е 

психичната дейност на човека-оператор при информационното му взаимодействие с 

техническите системи.    

Конкретизирането на някои от задачите съставя още по-ясна картина за 

същността на тази наука [2]: 

- Разглеждане на взаимоотношението между човека и машината като система и 

проследяване на информационните процеси. Тук се включват основно въпроси от 

изследователската сфера на когнитивната психология: възприятие, внимание, мислене, 

емоции, вземане на решения и др. 

- Изследване разпределението на функциите между човека и машината. Оценка 

доколко машината е в състояние правилно да изпълнява някои от функциите на човека и 

при какви условия.  

- Изследване на психофизиологичните качества на човека-оператор за постигане 

на максимална ефективност на работа, надеждност, точност и устойчивост на 

напрежение. 

- Определяне на принципи за конструиране на машините и автоматичните 

системи по такъв начин, че да се осигури оптимален информационен поток към човека-

оператор. 

- Проучване на работната среда и дефиниране на факторите, които пречат или 

съдействат за високи трудови резултати: осветление, шум, температура, организация на 

труда и работното място. 

- Изследване на принципите на работа на нервната система на човека, характера 

и ролята на отделните познавателни психически процеси в трудовото поведение, за да 

се моделират същите в техническите средства. Търси се оптимизиране на дейността 

като се направи машината „приятелска” и достъпна за работа като същевременно се 

елиминират някои несъвършенства на човешкото функциониране. 

- В случаите, когато се осъществява съвместна дейност по управлението на 
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технически средства и системи, инженерната психология изследва психологическата 

съвместимост между операторите. 

- Сред задачите на инженерната психология се нареждат и задачите по подбор и 

подготовка на нови служители, задълбочаване на качествата на ръководителите, 

подобряване на взаимоотношенията в екипите и др. 

Видно е, че някои от посочените задачи се преплитат с проблематиката на други 

научни области, но това само способства за детайлното изучаване на проблемите в 

системата „човек-машина”.  

Методите, които се използват в инженерната психология за изучаване дейността 

на човека-оператор, са три големи групи: психологически, физиологически и 

математически.  

Към изследователските методи в психологията спадат: въпросници, интервюта и 

наблюдения с техните разновидности. Използват се и два вида експерименти: в 

естествени или лабораторни условия. Чрез тях се набира информация за широк кръг 

психологични проблеми, които са от значение за трудовото изпълнение. 

Физиологичната страна на труда се изследва чрез специализирани методики и 

апаратурни средства, отчитащи с максимална точност физиологичните параметри на 

дейността. Тук се включват: електроенцефалография, кожно-галванична реакция, 

биоелектрическа активност на главния мозък, честота и дълбочина на дишане, 

потенциали на мускулите и др. Резултатите се използват като допълнителни данни за 

информационното взаимодействие на човека с машината. 

Математическите методи се използват за моделиране на обекти с 

характеристики, близки или идентични с тези на реалните обекти. Нивото на 

статистическия и информационен софтуер е такова, че позволява съвсем точно да се 

опише поведението на моделите, да се разкрият количествените и качествените 

характеристики на реалните предмети и да се търсят средства за оптимизиране на 

тяхната работа. Бързината и високата степен на сигурност на компютърните изчисления 

правят моделирането сигурен източник на достоверни оценки за дейността на 

системата човек-машина. 
 

3. ЧОВЕКЪТ КАТО СЪСТАВНА ЧАСТ НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ 

СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
 

В началния период на развитие на инженерната психология широко е бил 

разпространен „машиноцентричният подход” [4] за анализ на системата „човек-

машина”. При него човекът се е разглеждал като част от системата, а неговата дейност – 

от гледна точка на принципите и методите, които са били разработени за описание и 

анализ на техническите системи. Като структурно звено, човекът-оператор е бил 

използван за извеждане на закономерности при приемане и предаване на информация, 

без да се отчитат други странични фактори, доказали по-късно своето влияние върху 

тези процеси. В тези фактори се проявяват свойствата на човека, които не могат да 

бъдат отчетени чрез техническите системи за връзка. Дори и изпълняващ ролята на част 

от автоматичната система, човек запазва в себе си многообразието на психическите си 

характеристики. От тук се появява необходимостта за намиране на друг подход към 

изследване на системата „човек-машина”. Антропоцентричният подход задава 

принципите за анализ на човека. С развитието си, инженерната психология отчетливо 

поставя на преден план осъзнатата необходимост от психологическо изучаване на 

дейността на човека-оператор в цялост и приема да изследва всички психически 

процеси, свойства и състояния на човека в контекста на неговата трудова дейност. 

При проектирането на сложните автоматизирани системи отдавна е възникнала 

необходимостта да се взема предвид не само щателното изучаване на информационното 
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взаимодействие, но и други аспекти като антропометрични, физически, хигиенични, 

естетически и др. които по принцип влизат в състава на науката ергономия. 

Оптимизирането на трудовата дейност трудно ще се постигне, ако не се отдаде 

нужното внимание на личния фактор. В крайна сметка ефективността на човека в 

автоматизираната система като цяло зависи от нивото му на социална зрялост, 

професионална компетентност, нравствени качества, от свойствата на личността [6]. 

Колкото е по-голяма степента на автоматизация и механизация, толкова повече 

съответните изисквания се увеличават. От гледна точка на личностния подход, знанията, 

уменията и навиците са съществено важна част, но те не са единствените, необходими 

за формиране на добри специалисти. Правилното формиране на цялостната личност, от 

гледна точка на изискванията на дейността, е предпоставка за ефективно управление на 

автоматизираните системи. 

 Целенасочената активност е заложена в човешката природа. Човекът, полагайки 

своя труд знаейки крайната цел, не просто преработва необходимата му информация с 

някаква скорост, взема решения, но формира и лично емоционално отношение към 

изпълняваните действия, към автоматизираната система, към оръдията на труда и целия 

процес до изпълнение на задачата. Инженерната психология обръща внимание на 

„активния оператор” [4], чиито нива на активност могат да бъдат различни. От една 

страна те се определят от разпределението на функциите в системата, от спецификата 

на автоматизацията, а от друга от професионалния и личен фактор, формирани в 

процеса на обучение. Несъответстващата на изискванията психофизиологична 

активност на оператора по време на извършване на дейността се свързва с понижаване 

на надеждността на цялата управлявана система, а от там и с лоши крайни резултати 

[3]. Създаването и внедряването на автоматични електронни системи, работата с които 

да не претоварва психологичните възможности на оператора да обработва информация, 

представляват част от експерименталните изследвания в инженерната психология.    
 

4. ПСИХИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ЧОВЕКА-ОПЕРАТОР В СИСТЕМАТА 

ЧОВЕК-МАШИНА 
 

Трудовата дейност на човека се състои не само от външни, но и от вътрешни, 

умствени действия. В трудовата дейност интериоризацията предхожда 

екстериоризацията на действията на оператора. Чрез екстериоризация вътрешните 

умствени действия и операции се връщат към предметната действителност в качеството 

си на нов материален продукт. Обратно, процесът на преминаване на външната дейност 

във вътрешен аспект е процес на формиране на знание, на нов познавателен и 

поведенчески опит.  

В инженерната психология качеството на труда се разглежда като резултат от 

функционирането на системите „човек-машина“ и се определя, първо, от техническото 

ниво на инструментите на труда (степен на автоматизация и компютъризация) и второ, 

от личностните и професионални характеристики на човека. Дейността в инженерната 

психология е едновременно обект на управление, предмет на проектиране и предмет на 

оценка, и освен това отразява началото, съдържанието и края на инженерния 

психологически анализ при проектирането, организацията и оценката на самата трудова 

дейност. 

Дейността на оператора винаги се основава на един или друг мотив и е насочена 

към постигане на определена цел. Някои от основните психологически компоненти на 

дейността на оператора са: целта, прогнозиране хода на събитията, вземане на решения, 

изработване план за действие (програма), възприемане на информация за резултатите 

(обратна връзка) и др. 

Наличието в структурата на системата човек-машина на информационни модели 
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формира основна особеност на операторската дейност – нейния опосредстван характер. 

От една страна моделът доставя необходимата оперативна информация, с което на 

практика спестява на човека усилия по нейното набиране, но от друга – преработката на 

тази информация и решението, което трябва да се вземе създава психическо 

напрежение. Разпределението на функциите между машината и човека е 

изследователски принцип в инженерната психология. В информационното 

взаимодействие с машината, човекът извършва съвкупност от действия и операции. 

Психичното ниво на развитие на личностните свойства и познавателни процеси 

определя качественото и оптимално разпределение на функциите. Изследванията на 

сензорните входове и психомоторни изходи на операторите в условията на 

взаимодействие не единствено с машината, но и с други оператори, са предпоставка за 

намиране на научнообоснован подход за усъвършенстване на операторската дейност. 

При такива условия, заедно с проблемът за оптималното разпределение на функциите 

между човека и машината, възниква и проблемът за съгласуваността психическите 

проявления и на взаимозависимите двигателни функции между няколко човека, 

опериращи в дадена среда. 
 

5. СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНЖЕНЕРНАТА 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

Искам да подчертая, че инженерната психология е част от семейството на 

психологичните науки и като такава, тя изучава психологични проблеми. Това е 

основното ѝ отличие от другите сходни по предмет на изучаване науки като ергономия, 

когнитивни невронауки, инженерно-когнитивни невронауки, трудова психофизиология 

и др., които изследвайки структурата, процесите и пътищата в мозъка за реализиране на 

двигателната активност в трудовата дейност, не се интересуват от преживяванията на 

личността, различните състояния или психопатологията, която може да се реализира по 

причина използването на компютъризираните устройства и автоматизирани системи.  

Психологичните изживявания на човека при взаимодействието му с машината 

през миналия век са били ограничени единствено в работна среда. Машината е била 

средство за производство, а нейната автоматизация е целяла да облекчи полагания труд 

и да повиши производителността. Изграждането на автоматизирани системи се е 

правило по начин, който да бъде удобен за човека и той да поеме управлението им. Сега 

машината се програмира да поеме управлението от човека. Ако роботизираните 

системи в производството са водили до намаляващо значение на човешката сила в 

миналото, до повишаване значението на психическите процеси, свойства и качества, 

сега тенденцията е човек напълно да бъде заместен в близко бъдеще. Саморегулирането 

на компютъризираните системи е основна цел на конструкторите и програмистите. Ако 

това се случи, след десетилетия на завишени психологически изисквания към трудовата 

дейност, човек постепенно ще бъде изключен от технологичните процеси и ще загуби 

необходимостта от поддържане на високи нива на психологическа подготовка и 

ефективност.   

Повсеместното завладяване на човешкия живот от компютъризираните 

технологии няма да спре. Различното предназначение на техническите средства, а 

именно за забавление, набиране на информация, решаване на ежедневни препятствия, 

дори за осъществяване на човешки взаимоотношения, води след себе си нови 

изследователски задачи за инженерната психология. Частта с производствените машини 

и автоматизираните системи за управление е все така актуална, но към тях трябва да се 

прибавят новите психологични особености на взаимодействието между човек и 

персонален компютър, човек и хуманоидни роботи, човек и виртуална информационна 

среда и др. Психичните процеси по този повод не биха могли да са по-различни от тези, 
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които се наблюдават в традиционната трудова дейност, но за техните ефекти върху 

личността не може да се каже същото. В зората на инженерната психология, човекът е 

бил оператор на сложна техническа система. Била е необходима значителна 

професионална подготовка и развитие на специфични психични качества, за да е 

възможно да се управлява сложната система. В днешно време тенденцията е да се 

опростява все повече работата с устройството, за сметка на усложняване на неговото 

проектиране. В този смисъл време е да се започне изследване и дългосрочен 

мониторинг на психичните процеси в хората, генерирани по повод проектирането и 

конструирането на автоматизирани системи с изкуствен интелект и всякакъв друг 

софтуер или устройства. Употребата на компютъризираната техника в ежедневието 

изисква от личността да прилага предимно низши познавателни процеси като висшите 

търпят очевидно неблагоприятни последствия. Логично е да се очаква, че това ще 

доведе до някои особености на изграждане на познавателната сфера, до специфични 

последствия за емоционалните преживявания, формиране и промяна в поведенческите 

процеси, промяна в индивидуалните стилове на познавателна дейност и др. 

Създаването на високотехнологична техника силно натоварва висшите познавателни 

процеси, което поставя на изпитание възможностите на психиката за 

самовъзстановяване. Така изследователският хоризонт на инженерната психология 

неминуемо ще се разшири и ще прибави нови хоризонти към задачите си за анализ на 

човека.  

За инженерната психология е от голямо значение нейните постижения да 

намират приложение в практиката. В същността си тя е приложна наука, но не е 

правилно да се разглежда единствено като такава, понеже заедно с приноса си към 

решаване на практически проблеми, решава и свои теоретични въпроси. Несъмнено 

инженерно-психологичните изследвания оказват своето влияние върху развитието на 

общата психология, както и на другите науки за човека. Благодарение на получаваната 

информация от разнообразните изследвания може да се стигне до критично 

преосмисляне на много концепции и въпроси, отнасящи се до психическите процеси, 

качества и състояния на човека.   

Инженерната психология е изследователска област в знанието и сфера от 

практиката с незаобиколима важност за разбирането и изучаването на човека. Макар и 

позабравена през последните десетилетия, тази наука е по-актуална от всякога. Налагат 

го уникалните ѝ предмет и задачи, а също и явната тенденция към технологично 

развитие и усъвършенстване на човешкия живот.     
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От времето на първоначалния си боен дебют през далечната 1912 г. българските 

ВВС непрекъснато присъстват във войните, които е принудена да води Третата 

българска държава. Те се включват със своите действия в боевете и операциите, 

провеждани от българските части, съединения и обединения, като дават своя решителен 

принос за удържаните победи. Този факт няма случаен характер, а е напълно 

закономерен резултат на непрестанния стремеж на българина към осъществяване на 

националния идеал, свързан с обединението на разпокъсаните български земи в едно 
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цяло. 

В хода на реализирането на националната кауза в този ѝ вариант нашите предци 

отправят взор към новостите, които човешкият гений открива в своето съзидание. Това 

се отнася най-вече за техническите постижения в областта на военното дело и тяхното 

внедряване в защита на днешния и утрешния ден на България.  

Българското държавно и военно ръководство търси всички възможни средства за 

да намери най-верния и сигурен път, който да доведе до решаването на най-важните 

проблеми, които стоят пред народа и войската в непосредствено и обозримо бъдеще. 

Оформя се стремежът да бъдат използвани всички достижения на човешкия ум, които в 

съчетание с кипящия национален подем и с отличната военна подготовка на 

Българската войска да доведат до реализация на така лелеяната национална кауза: 

Мизия, Тракия и Македония да се обединят под един скиптър. Усилията са 

многопосочни, като не се пропускат и новостите в овладяването на Третото измерение. 

Достатъчно е да се взрем в някои исторически факти, които по безспорен начин 

потвърждават изложените по-горе мисли. В далечната 1903 г. братята Райт вдигат във 

въздуха своя летателен апарат и по този начин успяват да реализират мечтата на 

човечеството за полет във висините. Това, което до този момент е било отредено от 

Твореца само за птиците от този момент става реалност. Само 3 години по-късно след 

това уникално постижение, България има нагласата да се ориентира към внедряването 

му за потребностите по възстановяване целостта на разпокъсаното ни Отечество. 

Първата решителна крачка в избраната насока е предприета. С отдадения от 

името на държавния глава княз Фердинанд указ под №28/20.04.1906 г. се обявява 

формирането при железопътната дружина на въздухоплавателно отделение [1].  

Реално погледнато основите са положени в един малко по-ранен етап. В 

отдадената по военното ведомство заповед №123/24.04.1906 г. Министърът на войната 

прави достояние на състава от армията следния факт: „Обявявам по военното 

ведомство, че въздухоплавателното отделение при железопътната дружина е 

сформирано на 23 февруарий тази година“ [2].  

Малко по-късно ще бъдат създадени и първите авиационни подразделения-

аеропланните отделения.   

Само 11 дена след началото на бойните действия на 16 октомври е осъществен 

дебюта на българската бойна авиация. Причината за едно такова „закъснение“ може да 

се обясни с неблагоприятната метеорологична обстановка. При Одрин самолетът става 

воин. Той се превръща в решително средство, което съдейства за разгрома на 

неприятеля и проправя пътя на почти всички варианти на бъдещото бойно използване 

на авиационни формирования в световен мащаб.  

Натрупаният опит в процеса на изпълнението на бойни задачи през Балканската 

война е осмислен и приложен на малко по-късен етап и във Втората балканска 

(Междусъюзническата война), а най-вече по време на Първата световна война. 

Формираната в хода на военните действия през 1916 г. Въздухоплавателна 

дружина осъществява изключително разнообразен по своя характер набор от дейности. 

В състава на формированието са включени 2 полски аеропланни отделения, които 

действат в полосите на 1-ва и 2-ра армия от летищата Удово и Белица. 

Личният състав на подразделението участва в изпълнението на редица бойни 

задачи, независимо от неравностойните по брой сили между войските на Съглашението 

и тези на съюзниците (българи и германци) на Македонския фронт. 

В документите, които се съхраняват в ДВИА - гр. Велико Търново е съхранен 

споменът за редица героични постъпки и прояви на бойно майсторство, които са дело 

на българските авиатори. Достъпът до тези документи е ограничен за един по-широк 

кръг от заинтересовани читатели и родолюбци. 

Изхождайки от този факт целта на настоящото изследване е подчинена на две 
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основни идеи. Първата е ориентирана към това да се покажат по един подобаващ и 

достоверен начин заслугите на отделните членове на летателните екипажи от състава на 

дружината и да ги направи достояние на заинтересованите среди от нашето общество.  

Втората идея на така представената научна цел на изследването също няма 

случаен характер. Отчита се фактът, че информацията за формированието и неговото 

участие в бойните действия е относително добре изяснено. Не така обаче стоят нещата 

с индивидуалните заслуги и героичните прояви на отделните екипажи, които участват в 

тези действия. 

В предстоящото изложение те ще бъдат описани, за да бъдат показани на 

заинтересованите среди такива каквито са, с цел да бъде съхранен споменът за тях. 

Имената на героите и техният принос за удържане на позициите на Македонския фронт 

в неравните боеве се представят максимално близко до варианта, който е използван в 

изготвения през 1937 г. документ от командира на Въздушните войски полковник 

Бойдев. 

Представени са кратки биографични данни и синтезирано описание на бойния 

път на летците и наблюдателите, участвали в бойните действия. Подредбата е по 

старшинство на званията, а не по азбучен ред. 

Подполковник Георги Попвасилев Минев, от с. Скравена - Орханийско, от 2-ро 

аеропланно отделение.  

Участва в изпълнението на много разузнавателни задачи и въздушни боеве, като 

по-значителните от тях се свързват с водените от него противоборства с английски и 

френски самолети над с. Мачуково, в района над Килиндир и Дойран. 

Подполковник Иван Кръстев Маринов, роден на 6.01.1896 г. в гр. София. От 2-ро 

аеропланно отделение. 

Участва в множество разузнавателни задачи за установяване разположението на 

неприятелските сили и средства на Македонския фронт. Води въздушни боеве със 

съглашенски самолети над района на гр. Кукуш и връх Яребична. 

Подполковник Костадин Георгиев Узунски, роден на 10.06.1896 г. в гр. Пловдив, 

от 2-ро аеропланно отделение. 

Провежда множество разузнавателни полети над разположението на 

противниковите войски. Над село Килиндир води въздушен бой с един английски 

изтребител. Взема участие в голямата бомбардировка над гр. Воден в състава на 

смесената българо-германска група. В района над Круша планина /вис. 848/ самолета 

му е засегнат от противоаеропланната артилерия на съглашенските войски. Получава 

няколко попадения във витлото, по предната част на фюзелажа и на още няколко места, 

но успява да се спаси. 

Подполковник Радул Милков, роден на 5.03.1885 г. в гр. Пловдив от 1-во 

аеропланно отделение. 

Участва в редица разузнавателни задачи над бойния фронт като на 18.08.1918 г. 

води въздушен бой срещу 4 противникови самолета. 

Подполковник Христо Ченков, роден в с. Медвен - Чирпанско от 1-во 

аеропланно отделение.  

Участва в редица бойни задачи. Води въздушен бой срещу 3 противникови 

самолета. Участва заедно с поручик Старцев в нощната бомбардировка над гр. Солун на 

24.08.1918 г. [3]. 

Майор Манчо Данчев Манов, роден в гр. Шумен, от 2-ро аеропланно отделение. 

Изпълнява множество разузнавателни полети за събиране на информация за 

действията и разположението на противника. Води въздушни боеве над района на 

Мачуково, Маядак, Кара сим, и Дойран. Във въздушно противоборство над Дойран 

получава попадение в карбуратора, което налага да осъществи принудително кацане до 

с. Чернище в близост до Дойран. 
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Майор Продан Стоянов Таракчиев, роден на 12.11.1885 г. в гр. Сливен, от 1-во 

аеропланно отделение.  

Осъществява много и разнообразни по своя характер задачи, като участва в 

непосредствени въздушни противоборства с противника на 19.01.1917 г. над с. Долни 

Чифлик и на 3.04.1917 г. над Орляк. 

Майор Симеон Костадинов Петров, роден в гр. Русе от 1-во аеропланно 

отделение.  

Изпълнява множество разнообразни по своя характер задачи над Македонския 

фронт. На 23.08.1918 г. участва в нощната бомбардировка над гр. Солун. 

Майор Тодор Йорданов Рогев, роден в гр. Лясковец, от 1-во аеропланно 

отделение.  

Участва в много задачи, които са разнообразни по своето естество. Води 

поредица от въздушни боеве с неприятелски аероплани на 26.07.1917 г. и на 20.4.1918 г. 

На 26.04.1918 г. в района над Гюмюш дере в хода на ожесточена въздушна схватка е 

ранен в крака наблюдателят му поручик Андрей Шишков, а самият той след получен 

пробив в бензиновия резервоар осъществява принудително кацане в района на Марно 

поле. На 29.09.1918 г. по покана на английски летец приема и води въздушен бой, 

въпреки забраната на началника на аеропланното отделение [3]. 

Капитан (наблюдател) Димитър Дренков Петров, роден в с. Розовец - 

Пловдивско, от състава на 2-ро аеропланно отделение. 

Включва се смело в изпълнението на редица разузнавателни задачи и въздушни 

схватки с противникови изтребители. На 29.07.1917 г. след завръщането си от въздушен 

бой е прихванат и прострелян от неприятелска ескадрила, при което самолетът му се 

разбива около Островското езеро - близо до гр. Лерин - Македония. 

Капитан Димитър Минков, роден в гр. Пловдив от 1-во аеропланно отделение. 

Изпълнява множество разузнавателни задачи над Кукуш и позициите при Солун. 

На 13.06.1916 г. след проведен пореден разузнавателен полет, при завръщане към 

летището самолетът получава повреда и се разбива заедно с пилота върху един остров 

на р. Струма на 3 км от летище Белица. 

Капитан Димитър Георгиев Радионов, роден в гр. Пазарджик, от състава на 1-во 

аеропланно отделение. 

Участва в редица разузнавания за добиване сведения за съглашенските войски и 

техните позиции над Македонския фронт. На 12.06.1917 г. в близост до летище Белица 

се включва във въздушен бой срещу противников самолет като в етапа на сближаване от 

догон в задна полусфера машината внезапно губи скорост и се забива заедно с пилота в 

близост до летище Белица [3].  

Капитан Иван Узунов Георгиев, роден на 23.01.1891 г. в гр. Варна, от състава на 

1-во аеропланно отделение. 

Бойната му биография е богата на изяви в завързалите се неравни въздушни 

боеве срещу противника. 

На 5.01.1917 г. над гр. Петрич след проведеното въздушно противоборство сваля 

един английски изтребител. Няколко месеца по-късно на 8.07.1917 г. отново в района 

над Петрич във взаимодействие с поручик Влайко Балан след неравен въздушен бой с 8 

неприятелски самолета сваля още 1 английски изтребител. Участва в завързалите се 

въздушни схватки с неприятеля на 14.07.1917 г. над Марно поле и на 20.07.1917 г. над 

Демир хисар. 

Капитан Костадин Попанастасов, роден на 1.9.1893 г. в с. Елешница - Разложко, 

от 1-во аеропланно отделение. Участва в редица важни разузнавателни задачи за 

предоставяне на командването необходимите данни за противника. На 25.09.1918 г. 

заедно с майор Тодор Рогев води неравен въздушен бой над Влахина планина срещу 4 

неприятелски машини. В същия ден над района разположен между Серес и Савяк 
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отново влиза във въздушно противоборство с вражески машини. 

Капитан Никола Стоименов Божков, роден в с. Горна Лисина - Босилеградско, от 

2-ро аеропланно отделение. 

Участва в поредица от задачи за разузнаване на силите и средствата на войските 

от Съглашението, в които му се налага да води отбранителни действия срещу 

въздушния противник. На 2.04.1917 г. след като се откъсва от поредното бойно 

съприкосновение с неприятеля самолетът му е свален от застигналите го 

превъзхождащи сили на неприятеля, а самият той загива. 

Капитан Стефан Иванов Иванов, роден в гр. Берковица, от 2-ро аеропланно 

отделение. В района над гр. Дойран участва в неравен въздушен бой заедно с майор 

Богдан Никифоров срещу 3 неприятелски самолета. В хода на завързалата се схватка е 

ранен с 4 куршума /2 в краката, 1 в гърдите и 1 в гърлото/. В това си състояние е 

принуден да приземи машината, която получава пробойна в бензиновия резервоар и при 

принудителното кацане на собствена територия тя се преобръща [3].  

Капитан Иван Миланов от 2-ро аеропланно отделение е един от първите приети 

за обучение в новооткритото аеропланно училище през 1915 г. [4]. 

На 14 юни 1916 г. самолетът му е засегнат от неприятелската артилерия и 

екипажът (капитан Миланов - пилот и капитан Дремсизов - наблюдател) се приземява с 

машината принудително югоизточно от залива Орфано. За да не попадне като трофей в 

ръцете на врага самолета е изгорен, а двамата членове на екипажа в продължение на 5 

дни се промъкват през неприятелското разположение. След множество премеждия 

успяват да преплуват през река Места и в района на пограничния пост „Велика 

България“ преминават на българска територия. Въпреки опасностите и лишенията по 

150 км маршрут двамата офицери се възползват от присъствието си в неприятелския 

тил и успяват да съберат ценни сведения за разположението, силата и състава на 

противника. 

 За проявеното мъжество и находчивост Главнокомандващият Българската армия 

със своя заповед по Действащата армия /№394 от 5.07.1916 г./ им изказва благодарност, 

а писателят Антон Страшимиров във „Военни известия“ и книгата „Червени страници“ 

посвещава специални страници. Германското командване също оценява подвига на 

двамата офицери и ги награждава с германския „Железен кръст“ - 2-ри клас [5]. 

Поручик Андрей Димитров Шишков, роден на 29.01.1894 г. в гр. София, от 

състава на 1-во аеропланно отделение. 

Отличил се във въздушен бой над Гюмюш дере на 26.04.1918 г. В завързалата се 

неравна схватка с 3 противникови изтребителни машини самолетът му получава 

няколко попадения, при които бензиновият резервоар на машината е пробит, а самият 

пилот е ранен. 

Поручик Влайко Балан Тодоров, роден на 21.09.1895 г. в гр. Расбург - Австрия, 

от 1-во аеропланно отделение.  

Отличил се в редица разузнавателни задачи и въздушни боеве, които се 

разпределят във времето както следва:  

- На 7.07.1917 г. над Баракли Джумая и Рупелското дефиле; 

- На 20.07.1917 г. над Демир Хисар; 

- На 9.09.1917 г. над с. Ледине; 

- На 29.04.1918 г. над с. Чавдарларе; 

- На 8.07.1917 г. над гр. Петрич, заедно с капитан Иван Узунов сваля във 

въздушен бой един английски изтребител. 

Поручик Иван Бойчев Меков, роден в с. Меричлери - Чирпанско, от 1-во 

аеропланно отделение. На 11.09.1918 г. участва във въздушен бой над гр. Битоля, в хода 

на който е свалена машината му, а пилотът загива. 

Поручик Иван Йорданов Иванов, роден на 27.08.1897 г. в гр. Кюстендил от 1-во 
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аеропланно отделение. 

На 5.05.1918 г. в партньорство с подполковник Пеньо Попкръстев сваля 

неприятелски самолет в района на с. Белица. По-късно на 23.08.1918 г. заедно с майор 

Симеон Петров взема участие в нощната бомбардировка на гр. Солун. 

Поручик (наблюдател) Коста Д. Мишев, роден в гр. Сливен, от състава на 69-то 

Германско отделение. 

На 29.07.1917 г. над гр. Лерин, в близост до Островското езеро загива във 

въздушен бой. 

Поручик Кирил Василев Старцев, роден в гр. Белоградчик от 1-во аеропланно 

отделение.  

Води въздушен бой над с. Лахна, а на 24.08.1918 г. участва в нощната 

бомбардировка над гр. Солун. 

Поручик Марко Щерев Бончев, роден в гр. Шумен от 1-во аеропланно 

отделение. 

Изпълнява поредица от разузнавателни задачи над различни участъци от 

Македонския фронт. При въздушен бой със самолети на противника е тараниран от 

съглашенски аероплан, който врязва шасито си в машината на поручик Бончев. На 

26.07.1918 г. при охрана на наш разузнавателен екипаж самолетът му получава внезапна 

повреда и се разбива заедно с пилота близо до с. Марикостино. 

Поручик (наблюдател) Тодор Иванов Пачев, роден в гр. Пазарджик от 2-ро 

аеропланно отделение. 

След изпълнение на разузнавателен полет в района на Солун на 20.07.1918 г. е 

застигнат от неприятелска група и е принуден да завърже неравен въздушен бой, в 

който загива над с. Св. Никола - Беласица планина [3].  

Поручик Христо Цанев Димитров, роден в с. Новачене - Ботевградско от състава 

на Аеропланното училище. 

В бойната му биография са записани редица бойни полети от различно естество. 

През месец юли 1916 г. след разузнаване над гр. Кукуш получава попадение в мотора на 

самолета, което го принуждава да осъществи принудително кацане в неприятелското 

разположение. Двамата с наблюдателя запалват повредената машина за да не попадне в 

ръцете на противника като трофей и след множество перипетии успяват да се завърнат 

на летището. Загива на 23.07.1917 г. в района над летище Божурище в процеса на 

пробно изпитване на боен самолет.  

Лейтенант Преслав Ляпчев, роден в с. Ресен – Битолско, от състава на 

водохвърчилната станция при Флота в гр. Варна.  

Загива на 10.06.1916 г. в хода на изпълнението на учебен полет в Германия. 

Младши подофицер (ученик-пилот) Марин П. Митрев, роден в с. Войвода - 

Шуменско, от Аеропланното училище. Загива на 6.09.1918 г. при учебен полет над 

летище Божурище 

Ефрейтор Дончо Ганчев Зарбев, роден в с. Килифарево - Велико Търновско, от 2-

ро аеропланно отделение. 

На 20.07.1918 г. след завръщането си от изпълнение на разузнавателна задача над 

гр. Солун е преследван от група противникови изтребители. Независимо от численото 

превъзходство на неприятеля приема боя, но самолета му е прострелян и пада заедно с 

пилота в близост до с. Св. Никола - в района на планината Беласица [3]. 

В набора от проучените документи се съхраняват 2 предложения за 

награждаване на двама от пилотите от състава на Въздухоплавателната дружина, които 

се съпровождат от кратки описания на техните героични постъпки и удържаните 

въздушни победи. Изготвени са от командира на 2-ро аеропланно отделение за двама 

достойни офицери от състава на подразделението и са показателни сами по себе си. 

Първото предложение се отнася за военния пилот капитан Марко Първанов, 
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който за сваления преди това на 30.09.1916 г. френски самолет над Своге е награден с 

военен орден „За храброст“ 4-та степен, 1-ви клас. 

Съдържанието на документа предоставя кратка информация  за проявените от 

него бойни умения на 10.10.1917 г.  

При изпълнение на боен полет над Солун самолетът, пилотиран от капитан 

Първанов е подложен на неколкократни атаки от 12 противникови машини. Една от тях 

е засегната и е кацнала принудително при северния бряг на Лангаза. В разигралото се 

неравно въздушно противоборство българският авиатор проявява хладнокръвие и 

смелост като се отбранява до привършване на боеприпасите и горивото. Оценявайки 

обстановката при така създалата се ситуация, с  поредица от успешни маневрирания 

успява да излезе изпод ударите на неприятеля и с повече от 10 попадения по корпуса 

приземява машината на летище Драма. Освен, че съхранява аероплана и живота на 

ранения в крака наблюдател, офицерът предоставя събраната ценна информация от 

въздуха на командването. 

Второто е за наблюдателя капитан Никола Дремсизов, който на същия ден - 

10.10.1917 г. в качеството си на наблюдател участва в описания по-горе неравен 

въздушен бой. Въпреки полученото нараняване в крака капитан Дремсизов изпълнява 

своите задължения като води прицелен огън по атакуващите ги противници и 

допринася за благоприятния изход от драматичния сблъсък с превъзхождащите сили на 

неприятеля [6]. 

Резултати и изводи 

Благодарение на така представените в настоящото изложение смелост и 

професионални умения българските екипажи осъществяват изключително 

разнообразни и динамични по характер дейности. 

Независимо от ограничения боен радиус на машините си те водят оперативно 

разузнаване в противниковото разположение на отдалечение от линията на фронта на 

повече от 160 км, а също така и в тактическата дълбочина на отбраната. Чрез тези 

полети се осигурява ценна разузнавателна информация за характера на изградената 

отбрана, за разположението в тила на налични и подхождащи резерви, за организацията 

и типовете подвоз, както и за неприятелските позиции и силите и средствата, които се 

развръщат на тях. Много от посочените обекти са заснети от въздуха. Предоставените 

аерофотоснимки са подробно изучени като информацията придобита от тях е нанесена 

върху картите на командния състав от различните нива [7].  

Дейностите по осигуряване огъня на артилерията заемат също значителна част 

от изпълняваните задачи. С проведените полети над близката тактическа дълбочина на 

противниковата отбрана се предоставят необходимите данни за разположението на 

съглашенските батареи, съсредоточенията на неприятелските сили и средства, 

местоположението на районите за почивка, а в хода на нанесените удари по разкритите 

обекти осъществяват коригиране на огъня на нашата артилерия.  

Нанасянето на въздушни удари по важни обекти в неприятелската дълбочина се 

осъществява както с единични, така и с групови полети. 

Конкретното разпределение на усилията на двете аеропланни отделения за 

изпълнението на представените по-горе основни дейности има следния характер: 

1. За осъществяване на далечно и близко разузнаване в разположението на 

противника и за провеждане на рекогносцировки от въздуха са реализирани 1 350 

бойни полета. В хода на тяхното изпълнение е доставена важна разузнавателна 

информация и са фотографирани различни участъци в тила на неприятелската 

групировка, както и множество обекти: лагери, депа, железопътни гари, пътни участъци 

и др. Установено е местоположението и са предадени своевременни данни за 

направленията на движение на войскови колони, подвижни железопътни състави, 

кораби и други транспортни средства. В повечето от случаите разкритите цели се 
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подлагат на въздушни удари с наличното бомбово въоръжение [7]. 

2. За нанасяне на 10 нощни въздушни удари срещу различни неприятелски 

обекти, от които 4 са насочени конкретно срещу Солун.  

3. Проведени са 95 въздушни противоборства с противниковите самолети, които 

протичат като по единично, така и в състав на група.  

В завързалите се въздушни боеве са свалени 3 противникови аероплани и са 

пленени 6.  

Собствените загуби на отделенията се разпределят както следва: 

- Свалени са 3 двуместни апарата, като екипажите им загиват; 

- Принудително приземил се на неприятелска територия 1 самолет, при което 

пилотът и наблюдателят успяват да се завърнат в своето разположение; 

- Свалени са от съглашенската артилерия 2 български машини, като екипажите 

им ги унищожават чрез опожаряване за да не попаднат като трофеи и след много 

перипетии в тила на противника успяват да се завърнат на летищата си; 

- Във въздушни боеве загиват 6 наши авиатори, а 4 са ранени; 

- При различни нещастни случаи във фронтова обстановка загиват 3 летци, а 5 са 

ранени в катастрофи; 

4. В състава на дружината влизат и 3 балонни отделения, които действат 

успешно на Добруджанския фронт като подпомагат действията на артилерията чрез 

целеуказване и коригиране на огъня ѝ и съдействат на пехотата като водят разузнаване 

за разположението на противниковите войски и обекти [8].  

Приносът на Въздухоплавателната дружина за удържане на позициите по целия 

фронт е оценен подобаващо от държавното и военното ръководство,  малко след края на 

войната. В ДВИА - гр. Велико Търново се съхранява „Лист за награждаване с военен 

орден „За храброст“ на Въздухоплавателната дружина“. Този факт е показателен, като 

се има предвид, че подразделението се удостоява с най-високата бойна награда в 

Царство България [9]. 

  Представените героични постъпки и прояви на бойно майсторство са в 

основата на респекта, който предизвикват българските авиатори сред своите колеги от 

противостоящите авиационни подразделения на Антантата, дислоцирани на Солунския 

фронт, както и сред тези от сухопътните формирования. Независимо от своята 

малочисленост и остарелите и износените в неравните въздушни боеве машини, 

българските летци от състава на Въздухоплавателната дружина доказват, че са достоен 

противник, който не може да бъде подценяван в нито едно отношение. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 42, л. 66 

2. ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 180, л. 207 

3. ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 617, л. 415-416 

4. Недялков Д., „История на Българската военна авиация“, „Военно издателство“ 

ЕООД, София, 2012 г., с. 57 

5. ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 1031, л. 61 гр. 

6. ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 1031, л. 61-64 

7. ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 494, л. 597 гр. 

8. ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 494, л. 597 гр., 598 гр. 

9. ДВИА, ф. 1, оп. 5, а. е. 494, л. 597 гр. 

 



 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

16 ОКТОМВРИ 2020 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 

 

309 

 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ „АЙТРЕКИНГ“ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ  

НА ЗРИТЕЛНОТО ВНИМАНИЕ НА ОПЕРАТОРИ НА БЛА 
 

 

Зоя Хубенова*, Любомир Алексиев**, Георги Сотиров*, Димитър Недялков* 

 

Институт за космически изследвания и технологии – БАН, София, България* 

Военномедицинска академия, София, България** 

 

“EYE-TRACKING” EXPERIMENT FOR STUDY 

THE VISUAL ATTENTION OF UAV OPERATORS 
 

 

Zoya Hubenova*, Liubomir Alexiev**, Georgi Sotirov*, Dimitar Nedyalkov* 

 

Space Research and Technology Institute – BAS, Sofia, Bulgaria* 

Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria** 

 

Abstract: In the article is considered the conducted pilot study related to the study of 

the peculiarities of the correct distribution of the visual attention of UAV operators on the 

individual control devices and areas of interest on the screen of simulators in the process of 

their training. A methodology and technical means for the experimental research are 

proposed, as well as the tasks that are performed at the respective workplaces. The selected 

registered parameters and sample results of the examination with the equipment are 

presented. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Изследователската и експериментална работа по създаване на безпилотни 

летателни апарати (БЛА) се превръща през 21-и век в приоритетна тема за авиацията 

както във военната област, така в земеделието, в екологията, в службите за защита на 

населението от аварии и бедствия и др. Поради големият брой такива летателни апарати 

и рязкото им увеличаване, подготовката на БЛА-пилоти се превръща в самостоятелен 

проблем. Работната среда за управление на БЛА е силно динамична и поставя 

специфични предизвикателства и изисквания към операторите – да работят 

продължителни периоди от време при постоянно търсене на информация за ситуацията 

на полета. През това време, операторът „абсорбира” и обработва големи количества 

информация, като от него се очаква бърза оценка на ситуациите, избор на стратегии за 

управление и вземане на оптимални решения в бързо променяща се среда. 
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Обучението и подготовката на екипажа на дистанционно управляемата летателна 

система (ДУЛС), а именно пилот-оператор и оператор на полезен товар, налага 

необходимостта от разработването на единни изисквания и програми, както и надеждни 

средства за тренировка в зависимост от различните категории използвани безпилотни 

летателни апарати (БЛА) [5, 6]. 

Ефективността и безопасността на безпилотните комплекси в значителна степен 

зависят от професионалните качества на операторите в наземните пунктове за 

управление, което извежда на преден план проблема свързан с тяхната подготовка. 

Подготовката на операторите за работа с БЛА е поетапен, управляем и контролиран 

процес, включващ следните етапи:  

 професионален подбор на оператори за решаване на конкретни задачи; 

 създаване на методики и програми за обучение; 

 обучение на оператори; 

 преподготовка на оператори; 

 контрол за професионалната пригодност. 

 

2. ЗРИТЕЛНОТО ВНИМАНИЕ НА ОПЕРАТОРИ  

 

Пилотите използват множество сетива (особено зрение и слух) за събиране на 

информация за своето въздухоплавателно средство и връзката му с външния свят (т.нар. 

ситуационна осъзнатост). В днешния забързан свят мулти-таскинга (изпълнението на 

няколко задачи едновременно) се счита за норма и двигателните, зрителните и 

слуховите задачи очевидно присъстват и трябва да се изпълняват едновременно. 

Въпреки това, проучванията показват, че цялостното изпълнение на една задача се 

влошава, когато вниманието се раздели между множество задачи [8]. Способността за 

поемане на зрителна и слухова информация от множество източници се счита за втора 

природа на човека, но концепцията за внимание всъщност е сложна.  

Вниманието се дефинира официално като механизъм, който се осъществява в 

мозъка, за да се гарантира, че предпочитаната входяща сензорна информация получава 

незабавна когнитивна обработка преди всички останали входни данни [3]. Това 

определение предполага някаква предварителна когнитивна обработка, със или без 

внимание. Вниманието може да бъде разбрано по-добре, ако се счита за процес, който 

осигурява непрекъсната когнитивна обработка на избран сензорен вход. Човек трябва 

активно и непрекъснато да поддържа вниманието, за да поддържа високо ниво на 

когнитивна обработка на желания вход. Следователно, ако вниманието се прехвърли от 

един вход към друг, умишлено или по невнимание, когнитивната обработка на първия 

вход значително се намалява, а може и да се прекрати напълно. 

Учените все още не са на ясно с цялостното разбиране за това как работи 

вниманието, но са идентифицирани два основни принципа: вниманието е ограничено и 

вниманието е селективно (избирателно). Детайлите извън тези общи твърдения обаче 

остават спорни. 

Прегледът на базата данни за авиационни произшествия на Националния съвет 

за безопасност на транспорта в САЩ (National Transportation Safety Board - NTSB) води 

до заключението, че близо половината от докладваните произшествия могат да бъдат 

причислени към грешка в екипажа, включваща пропуски на вниманието [1, 7].. 

Експертите по човешки фактори продължават да изучават проблемите на вниманието, 

включващи пилоти и дисплеи на инструменти, и да разработват по-добри насоки за 

представяне на информацията. По-добрите насоки, могат да помогнат за намаляване на 

потенциално катастрофалните последици от сензорното претоварване и ограничаването 

(„тунелирането“) на вниманието. 
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3. ПИЛОТНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗРИТЕЛНОТО ВНИМАНИЕ НА 

ОПЕРАТОРИ НА БЛА 

 

Пилотното изследване се проведе в ИКИТ-БАН в Лабораторията за подготовка, 

обучение и контрол на оператори на БЛА към секция „Аерокосмически системи за 

управление”. Лабораторията е оборудвана с тренажор C-Star на израелската фирма 

SimLat [2]. На тренажора са провеждани курсове за обучение на кандидати за оператори 

на БЛА от различни ведомства в страната (ДА „Технически операции”, МО, МВР и др.). 

Тренажорният комплекс C-STAR симулира полет на БЛА с висока точност и 

същевременно дава възможност на инструктор да изменя полетната задача и работата 

на бордовите системи (например аварии, време, мисии). Тези възможности създават 

динамична среда за работа на екипажа. Тренажорът предлага виртуална среда за 

симулиране на полета, която до голяма степен наподобява реалната. Конфигурацията и 

общия вид на тренажора са показани на фигура 1. 

 

      
 

Фигура 1. а) Структурна схема на тренажора C-STAR; б) Общ изглед на тренажора в 

ИКИТ 

Основната цел на проведените изследвания е свързана с изучаването на 

особеностите на правилното разпределение на зрителното внимание на оператори на 

БЛА върху отделните прибори за управление и зони на интерес на екрана на 

симулаторите в процеса на тяхното обучение. 

Една от новите технологии за изследване на зрителното внимание е 

окулографията или айтрекинга (Eye Tracking) – група от методи, които събират данни за 

движението на човешкото око и ги анализират (проследяване на окото, проследяване на 

погледа, окулография). Това направление се появява в края на миналия век и в момента 

се прилага широко, най-вече поради напредъка в развитието на технологиите, с което 

значително се подобрява точността на получаваните данни. Окулографията е 

интердисциплинарна област, включваща иновативната работата на инженери, физиоло-

зи, лекари, психолози и биолози. Това е видно и днес, когато тя непрекъснато разши-

рява своята област на приложение като физика, антропология, психиатрия, информа-

тика, мениджмънт, маркетинг, дизайн, картография, архитектура, неврология и др. 

В ИКИТ-БАН са доставени два вида окулографи – мобилен и стационарен 

(фигура 3). Движението на очите директно отразява мисловния процес на човека. Очите 

с известно изоставане следват точките на концентрация на вниманието на човек. 

Резултатите от графичните изследвания ясно показват кои точки от екрана са привлекли 

вниманието на оператора и кои са останали незабелязани. Регистрацията на реакцията 

на зеницата позволява да се определи какви емоции изпитва ЧО в момента на 

фиксиране (интерес, раздразнение, страх, притеснение и др.). 

Изследването с окулографа по координатите на центъра на зеницата и 

роговицата, определящи окуломоторната активност, позволява да се определи 

траекторията и продължителността на фиксирането на погледа, да се оцени скоростта 
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на възприемане на информация, да се класифицират областите на интереси, да се 

определи вида на възприемане на информация по характерни признаци. 

 

а)        б)  

Фигура 2. Окулографи: а) мобилен - Pupil Labs Core; б) стационарен - Gaze Point GP3 

HD 

Описание на експеримента 

В това пилотно изследване участваха 9-ма доброволци групирани в две групи. 

Едната група включва 6-ма участника, които са с опит при управление на БЛА (т.нар. 

обучени), а в другата влязоха 3-ма доброволци, с никакъв или почти никакъв опит в 

тази област. Не беше провеждана теоретична подготовка. Те бяха инструктирани на 

място, като беше им показано какви задачи трябва да изпълнят. След придобиване на 

увереност в управлението, те успешно изпълниха предписаните задачи и техните 

резултати бяха записвани с окулографите. 

Целите на изследването беше да се провери предложената методология за 

изследване на зрителното внимание на операторите-пилоти при обучението им на 

симулаторите с помощта на окулографите. Необходимо беше да се получат достатъчно 

данни за възможните параметри, реализирани от съответните окулографи, както и кои 

от тях представляват интерес в конкретното изследване, с оглед техния анализ и оценка. 

Необходимо беше потвърждаването на експерименталните данни, снети от 

окулографите, чрез визуализация и интерпретация на резултатите. 

Описание на изследването. 

Изследването се състои от две части, на две работни места, съответно с двата 

окулографа. 

Първа част: Изследване разпределение на вниманието при управление на БЛА на 

тренажор C-Star, SimLat. Другите компоненти на експерименталната установка 

включват: работно място на пилота – компютър Intel Core i7-4770K,3.5GHz; мобилен 

окулограф Pupil Labs Core; Таблет Samsung Galaxy Tab S5e (фигура 3) 

 

 
а)     б) 

 

Фигура 3. а) Работно място с мобилен окулограф; б) Етапи на полета 

Задачите за изпълнение в тази част са две: 

ЗАДАЧА-1. Полет с общо назначение на дистанционно управляеми летателни 

апарати (ДУЛА) в условен район (летище Палма де Майорка PMI, LEPA, полоса 06L) – 

излитане, полет в зоната на видимост, заход за кацане, кацане. Полетът с общо 
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назначение е опознавателен полет за добиване на начална представа за действието с 

органите за управление на ДУЛС. Независимо от това той започва с излитане и спазване 

на изискванията за безопасно изпълнение на процедурите по излитането. Същото се 

отнася и за кацането, което задължително трябва да се извърши в посоката на 

излитането, предвид метеорологичните условия, задължаващи подобно действие. 

ЗАДАЧА-2. Изпълнение на усложнена полетна задача по обозначен летищен 

кръг – полет по кръга на ДУЛА в същия район. Преди започването на самия полет се 

излиза на полосата за излитане и кацане, като разпределението на вниманието на 

оператора е насочено основно за заемане на означената централна ос на полосата, така 

че при начало на разбега той да започне в права посока. Преди самото простартиране 

трябва да проконтролира курса на ДУЛА, който трябва да съответства на този на 

летището. 

На този етап на изследването препоръчителното разстояние до монитора е 70-80 

cm, за монитор с размер 27” (68.58 cm), осигуряващ ъгъл на обзор 26º х 20º. 

Инструкторът извършва калибровка на апаратурата [4]  

Въз основа на получените резултати се оценява качеството на пилотиране на 

участника в експеримента. Изискванията са зададени в „Матрица за оценка на 

изпълнение на полета”. 

След приключване на експеримента избрани данни за движението на очите се 

извличат от записа на окулографа. Данните се спрягат по време със записа от 

обективния контрол и се обработват. За изследване разпределението на зрителното 

внимание се снемат следните параметри: координати на точките на взиране, брой и 

средна продължителност на фиксации в отделни области на интерес, брой 

премигвания, сакади, диаметър на зеницата, топлинна карта. 

Втора част: Управление на БЛА тип E-flite Apprentice STS на симулатор за 

радиоуправляеми летателни апарати RealFligt® 9. Експерименталната установка 

включва компонентите: Компютър Intel Core i7-3770, 3.4GHz, HD монитор с дължина на 

диагонала 24in; флайт-симулатор RealFlight9; InterLink Elite Transmitter; стационарен 

окулограф GazePoint GP3 HD. 

 

 
а)     б) 

 

Фигура 4. а) Общ вид на работно място с окулограф GazePoint;  

б) Изпълнение на полет по кръга със самолет Apprentice 15s 

 

На фигура 4, а) е показано работното място с настолния окулограф и апаратурата 

за управление. На фигурата 4, б) е показан screenshot от симулатор RealFlight 9. 

ЗАДАЧА-3. Управление на БЛА – излитане, полет в зоната на видимост, заход за 

кацане, кацане на RealFlight® 9 RC Flight Simulator с безпилотен самолет E-Flight 

Apprentice 15s. След анализ бяха избрани и ДУЛС за симулационните и летателни 

изследвания: самолет E-Flight Apprentice 15s  и куадкоптер DJI Phantom 3 Advance. 

https://www.rotordronepro.com/realflight-drone-flight-simulator/
https://www.rotordronepro.com/realflight-drone-flight-simulator/
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Участникът се настанява удобно и стабилно на работното място. Препоръчи-

телно е разстоянието на очите му до монитора да е на 70–80 см. Предварително се 

провежда обучение, за начина за изпълнение на задачата и целта на изследването. 

Обучението се провежда от инструктора и се повтаря индивидуално до придобиване на 

увереност от страна на участника. Инструкторът извършва калибровка на апаратурата 

[4]. Оценката на качеството на пилотиране се извършва по правоъгълен маршрут със 

зададени изисквания за оценка. 

След приключване на експеримента данните от окулографското изследване се 

записват на компютъра. За последваща обработка се извличат избрани данни от 

съответните параметри. За изследване разпределението на зрителното внимание се 

снемат и анлизират следните параметри: Точка на фиксация; Общия брой фиксации; 

Брой фиксации в секунда; Средно време за фиксация на погледа на екрана на 

тренажора; Общия брой мигания; Брой мигания в секунда; Общ брой сакади; Топлинна 

карта. 

Пилотен експеримент с мобилният окулограф Pupil Labs Core, проведен във 

външни условия. В хода на работа по задачите беше проведен експериментален полет 

за определяне на възможностите на мобилния окулограф Pupil Labs Core при работа във 

външни условия. Поставената полетна задача се състоеше от следните етапи: излитане, 

произволен кратък полет в зоната на видимост, заход за кацане и кацане. При 

измерването с окулографа интересът беше насочен към последните два етапа. От 

оператора се изискваше да приземи дрона в предварително набелязана цел. По време на 

полета окулгорафът регистрира точката на взиране, фиксациите, премигванията и 

диаметъра на зениците на оператора. 

След направените няколко експеримента бе установено, че окулографът не може 

да измерва в условията на силна светлина и висока температура на въздуха, тъй като в 

този случай инфрачервените камери не регистрират движенията на зениците. По тази 

причина експериментите на открито се провеждаха привечер, когато естествената 

светлина е слаба, а температурата на въздуха по-ниска. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Целта на експеримента „Айтрекинг“ е установяване на първоначални 

възможности за окулографски анализ на данни при оператори с различно ниво на 

подготовка даващо отражение в качеството на зрителното внимание и когнитивни 

функции при изпълнение на еднакви задачи. Следваща стъпка е при установени 

различия от страна на не подготвените доброволци да се установи при повлияване на 

фактори като теоретична подготовка, обучение от страна на инструктор и натрупване на 

практически опит и умения, как се повлиява зрителното внимание като елемент на ниво 

на подготовка и умение да се управлява БЛА. 

Важен елемент за полетите беше разработването на методика за пилотирането, 

свързана с установяване на определени точки от полета, при които ЛА трябва да бъде 

ориентирано в определена предварително зададена посока, скорост и височина. За 

нуждите на експеримента бяха разработени седем такива точки (фигура 3, б). 

Поставената цел беше създаване на елементарен модел на управление, унифициран за 

всички подопитни оператори. Те бяха подбрани по предварително определени 

критерии, като на първо място се постави наличието на опит при пилотиране на БЛА. 

Всеки оператор беше запознат с маршрута и покриване на необходимите величини на 

отделните точки от полета и проведе опознавателен полет. По този начин се създаде 

един елементарен модел на полет, различен от визуален полет по ориентири предимно 

от околната среда (Out of Window). Във всяка една от точките се регистрираха 

окулографски параметри с мобилен окулограф Pupil Labs Core. Същите данни бяха 
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регистрирани и за цялото време на полета. 

Средното полетно време за седемте записа на опитните оператори по зададения 

маршрут е 207.4 секунди (3 минути и 27 секунди). Наблюдава се минимална разлика по 

отношение времевото изпълнение на трите проучвани етапа. Всеки един от участниците 

е успял да достигне определените контролни точки със зададени параметри за 

положение на лоста за управление на двигателя, курс и височина на полета. 

Регистрираните параметри и получените данни са представени в таблици и 

графики. Направени бяха визуални записи през цялото полетно време с изображение на 

движението на очите и маркиране на зрителното внимание върху екрана на симулатора, 

даващо възможност за визуализация на процеса на съсредоточаване и концентрация на 

вниманието върху определени зони на интерес. Полетът беше разделен на три етапа: 

Етап1-излитане; Етап 2 – полет по кръга; Етап 3 – кацане. 

Примерни резултати от изследването с апаратурата: 

В таблица 1 са показани брой фиксации и производни параметри за трите етапа 

на полета без отчитане на разпределението по зони на интерес, т.е. за целия екран. 

Измерването е проведено с окулограф Pupil Labs Core на тренажор C-Star, SimLat на 

„обучен” участник [4]. 
 

Таблица 1. Производни параметри на фиксациите по етапи на полета 
 

Етап /  

   Параметър 
Брой фиксации 

Брой фиксации в 

една s, s
–1

 

Ср. продължи-

телност, ms 

Стандартна грешка, 

ms 

Етап 1 53 1.246942594 754.3105849 124.9552227 

Етап 2 256 1.781393828 484.6148242 33.65918031 

Етап 3 75 1.553307044 604.13718 89.65372517 

 

   
 

Фигура 4. Продължителност на фиксациите по етапи (1 част) 

 

На фигура 5 е показан разпределението на фиксациите кадър от експеримент, 

който бе проведен в симулатор Phoenix RC v.5 с използване апаратура Taranis X9D Plus 

и настолен окулограф GazePoint GP3HD. 

 

 
 

Фигура 5. Разпределението на фиксациите (2 част) 

 

5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

От получените резултати на този етап на изследванията може да се направят 

05000
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Momchil 2, Fixations, ms, vs. 
Time, s 
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следните заключения: 

● Налице е първоначален доказателствен материал за възможностите на 

окулографските изследвания в изучаването на ефективността на разпределение на 

зрителното внимание в процеса на обучение и усъвършенстване на операторските 

умения на операторите на БЛА. 

● Прави впечатление от данните за фиксацията, че най-труден за изпълнение е 

етапът на кацане, където трябва да се съсредоточат усилията при подготовката и 

развитие на рефлекси, допринасящи за бързо и точно възприятие и качествени 

когнитивни функции, като предпоставка за безопасна и ефективна операторска работа. 

● Методиката на този етап за изследване на когнитивни функции на оператори 

на БЛА чрез използване на окулографски методи и разработване на експериментален 

модел на полет, включващ както визуално управление по външни ориентири така и 

определени параметри за поддържане на полета по наличните прибори, т.е. обективно 

изпълнение на поставената задача, е разработена и може да бъде усъвършенствана за 

целите на проучването. 

От направеното пилотно изследване с цел усвояване на методиката за 

окулография при оператори на БЛА е възможно да се търсят приложения в различни 

области на мениджмънта на операторската дейност и да се развива тази сравнително 

нова технология за оценка на ситуационната осъзнатост (situational awаreness), която е 

важна предпоставка в усилията за повишаване на авиационната безопасност и 

ефективност. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Кариерното развитие е своеобразно отражение на интегралното въздействие, 

което оказват факторите на средата, психическите особености на личността и нивото 

на компетентност за конкретния вид трудова дейност. Науката е категорична, че всяка 
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КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ ПО ФВС 

Главен 
учител 

Авторитет в обществото       

Публични 
изяви 

   
Схема 1 

Членство в организации 

ПКС (пета-първа) 

Учител Зам.-директор 

Директор Старши учител 

една професия влияе върху човешката личност и в хода на своето професионално 

развитие личността неминуемо се изменя съобразно специфичните особености на 

конкретната професия [Т. Трифонов, 1996; А. Маркова, 1996; Климов, 1998]. 

Осъществява се процес на професионална адаптация, която има своите специфични 

особености, обусловени от характера и условията на професионалната дейност. 

В  научното  пространство  се  дискутират  различни  схващания  за  

понятието „кариера”, като едно от най-популярните се основава на концепцията на Д. 

Хол за многообразната кариера. Авторът посочва четири нейни значения: като прогрес, 

като професия, като последователен трудов опит през годините и като опит, ориентиран 

към заемане на професионални роли [Hall, 1976: 47]. Близко по смисъл е виждането на 

Д. Иваневич и У. Глюк, според които „…кариерата вероятно се отразява в идеята за 

движение нагоре в избраната професия – печелене на повече пари, носене на по-голяма 

отговорност, придобиване на по-висок статус, престиж и власт“ [Ivancevich, John M. & 

William F. Glueck, 1989: 603]. 

ЦЕЛТА на статията е да се разкрие същността на понятието кариерно 

развитие на педагогическите специалисти, като се конкретизират неговите 

измерения относно длъжността учител по физическо възпитание и спорт в аспекта 

на професионалната адаптация в сферата на училищното образование. 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

В съвременната организационна психология водеща трактовка, към която се 

придържаме и ние, е тази, че кариерното развитие е правилно да се разглежда в 

три аспекта: 

1. Развитие в длъжност по линия на йерархията в организацията 
2. Професионално развитие 
3. Социална кариера 
Това разбиране е основа за разработване на авторски модел (схема 1), който 

представя кариерното развитие на учителя по физическо възпитание и спорт (ФВС). 

Същността и последователността на кариерното развитие на педагогическите 

специалисти, включително и на учителя по ФВС, отразена в Наредба № 15 [2], където 

се посочва: 

„Чл. 69. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на 

компетентностите при последователно заемане на учителски или възпитателски 

длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и 

ефективността на образованието. 

Чл. 69. (3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са 

учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата 

професионално- квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.“ 

1.  Развитието в длъжност по своята същност представлява движение 
от по- ниска към по-висока длъжност и се развива в определени граници. Това е 
развитие по вертикална линия, като се спазват условията и  редът за 
последователно преминаване  от едно стъпало към друго в училищната 
йерархия. 

Съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и професионална квалификация [3] след провеждане 

на конкурс, придобилите специалност Педагогика на обучението по физическо 

възпитание (ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“) могат да заемат следните длъжности в училище: 

 учителски длъжности: учител, старши учител, главен учител (чл. 2) 
 възпитателски длъжности: възпитател, старши възпитател и главен 

възпитател в общежития към училища и в центровете за подкрепа за 
личностно развитие (чл. 12) 

 длъжност директор на: училище, център за подкрепа на личностно 
развитие или регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование (с не по-малко от 5 години учителски стаж – чл. 33, ал.1); 

 длъжност директор на спортно училище (с не по-малко от 5 години 
учителски стаж или 5 години професионален опит в областта на физическото 
възпитание и спорта – чл. 33, ал.2) 

 длъжност заместник-директор на училище (чл. 35, ал.1,2,3) 
В рамките на образователната система развитието в длъжност може да 

продължи с назначаване на длъжност, съответстваща на профила на учителя по ФВС, 

в Регионалния инспекторат по образование и Министерството на образованието. 

 

2. Професионалното развитие е процес, който се осъществява в 
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хоризонталната равнина. Той се изразява в разширяване, задълбочаване и 
надграждане на професионалната компетентност. По принцип този процес е 
безкраен, защото добрите професионалисти обогатяват своите знания и се 
усъвършенстват дори и след пенсионирането си. 

А) Целенасочено самоусъвършенстване на учителя по ФВС. То се осъществява 

в три направления, които са логически свързани и взаимно се допълват: 

 обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти, която съгласно чл. 45, ал. 1 от Наредба 5, е два вида: „въвеждаща 
– за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно 
подпомагане; продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно 
усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично 
актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите“. 

 придобиване на професионално-квалификационни степени от пета 
до първа (чл. 55, ал. 1 от Наредба 5), при което целият цикъл продължава 
минимум 8-10 години; 

 придобиване на ОНС „доктор“ след защита на дисертационен труд, 
което е безспорно е много стойностно постижение и връх в научната 
компонента на учителската кариера. 

Изложените постановки разкриват сложността и многопосочността на 

кариерното развитие на учителите. По тези въпроси Е. Николова, М. Малчев, Н. 

Йорданова още през 2010 г. спират своето внимание на важни страни на законовата и 

нормативната основа на научното израстване на спортните педагози [Николова, 

Малчев, Йорданова 2010: 3–22]. 

Б) Методическа работа като учител-наставник на студенти и стажант-учители 

по договор с висше училище (чл. 37, чл. 40) и на новопостъпили учители. Тази 

дейност съвсем естествено предполага високо ниво на професионална компетентност 

и педагогическо творчество при подпомагане на практическото обучение на по- 

неопитните млади педагози. 

В) Тренировъчна дейност с ученици и подготовка на отбори за участие в 

състезания и в спортни дейности по национални и международни проекти (напр. 

Еразъм +). Тази дейност е специфична, а постигнатите резултати на състезания също 

имат значение за професионалното израстване на учителя по ФВС съгласно Наредба 

12 на МОН [1]. Независимо дали учителят има автобиография на успешен състезател 

в даден спорт или не, той трябва да има както специализирана теоретическа и 

практическа подготовка, така и усет за работа с изявените в спорта ученици. Всичко 

това неминуемо е свързано с разширяване и надграждане на неговите компетенции. 

Тук ще насочим внимание към факта, че успехите на спортния педагог, в 

качеството му на треньор на ученически отбор/и, са резултат не само от комплексното 

съчетаване на възможности, способности и мотивация, но те са обусловени от редица 

демографски фактори на средата, в която работи, визирани от Е. Таир [8], Б. Пенева & 

Маврудиев [7]. Така например Държавните игри на спортистите от малките селища, 

провеждани със съдействието на Българската асоциация на спортистите от малките 

селища (БАСС), са мощен стимул за много учители, чиито имена са емблема на 

всеотдайност, целеустременост и висок професионализъм. Със своите постижения те 

доказват, че изграждането на кариера е възможно дори и в малките селища, ако той 

съумее да се адаптира към конкретните условия като среда и ученическия контингент, 

което е обосновано с данни от П. Цонкова в научна разработка [10]. 

3. Социалната кариера се измерва със степента на известност и 
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влияние в професионалната среда и може да повлияе съществено върху 
длъжностната кариера. Критерий за социална кариера е отношението на 
ученици, колеги, родители и общественост. При учителите по ФВС много често 
социалната кариера е функция на предшестващия спортен опит и достижения в 
спорта. В течение на времето тя се доизгражда чрез активно участие със 
собствено мнение и позиция в различните спортни, научни и обществени 
събития: представяне на състезания, изказвания или интервюта в печата и 
медиите, членство в организации, статии в специализирани издания. Всичко 
това са щрихи, които оформят цялостния облик на учителя и утвърждават 
неговия социален престиж и признание като педагог, спортен специалист и 
личност и не на последно място – допринасят или не допринасят за социалния 
статус и уважение на професията учител по физическо възпитание и спорт. 

Характерно е, че в началото на 21. век разбиранията за кариера и кариерно 

развитие значително са променени във връзка с развитието на технологиите, 

възгледите и ценностната система на новите генерации. В научната литература все по 

често става въпрос за ценностния аспект на професионалната кариера. Обсъжда се 

въпросът за обективна и за субективна професионална кариера, като се поставя 

въпросът за измеренията на професионалния успех. Научните изследвания показват, 

че за много хора професионалният успех не се измерва с висока заплата, повишение 

или с висок обществен статус. Невинаги това, което иска младият човек, е 

примамливо за хората от средната възраст, както и това, което искат обвързаните в 

семейни отношения може би не се покрива с желанията на необвързаните. Този факт 

веднага ни навежда на мисълта, че кариерният успех много често се пречупва през 

призмата на възрастта и на семейно- битовите отношения. 

Схема 2 

Моделът на „традиционната“ кариера, при който човек започва работа в дадена 

организация като млад специалист и се пенсионира там, е почти отживелица. Вече е 

нормално човек да сменя работата си по няколко пъти и това се приема като 

възможност той да намери нещо по-добро или да напредне по-лесно и по-бързо в 

кариерата. В условията на динамичен живот и силна конкуренция понятието 

„традиционна кариера“ се отнася само за един определен кръг „класически“ 
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професии, сред които е учителската. Това не е случайно, като се имат предвид 

нагласите на учителското съсловие и характерните особености на педагогическата 

дейност. В този смисъл адаптацията към тази дейност е от съществено значение и 

зависи от редица социално-педагогически условия, синтезирано представени в 

авторска схема 2. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Направеният теоретичен анализ с уточнения на ключовите понятия е 

основание за следните обобщени изводи: 

1. Педагогическата кариера на учителя по ФВС е процес, който продължава 

през целия професионален път, дори и след преустановяване на активната 

педагогическа дейност. Кариерното развитие е по-широко понятие от 

професионалното развитие, а неговата динамика зависи преди всичко от активността 

на отделната личност. Това не означава, че на кариерата трябва да се гледа само като 

на форма на личен напредък. Нормално кариерно развитие може да има само в 

стройна образователна система и подходяща социална среда. Във всички останали 

случаи става въпрос за кариеризъм. 

2. При учителите по ФВС изграждането на добра кариера в разглеждания 

аспект включва дейности от различно естество като различни страни от 

педагогическата работа в сферата на спортното образование. В този процес на 

продължаващо обучение през целия живот, отговорността и инициативата са 

споделени между държавата, образователните институции и отделния учител. 

3. Учителят по ФВС да бъде активен в процеса на кариерно развитие в 

контекста на педагогическата адаптация. Той трябва да приема промените като 

закономерно предизвикателство, без да вижда някаква заплаха в тях, да има 

положителна нагласа към търсене на нови хоризонти в своята област. В това се 

изразява нормалната перманентна и адекватна адаптация към условията на 

образователната среда и създадената моментна ситуация, за да се избегнат нежелани 

последици на дискомфорт при обективно настъпващи промени. 
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