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В.1.Стойков С. О., Монография, „Влияние на принудителното отделяне 

на авиационните бомби върху техническото разсейване“, ВВВУ „Г. 

Бенковски”, 2022, ISBN 978-954-713-112-5, стр. 143. 

 

Oт извършеното изследване на литературата за влиянието на 

принудителното отделяне на авиационните бомби върху техническото 

разсейване са формулирани изводите: 

- в открития печат няма информация за вертикалната начална и 

ъглови скорости на принудително пускащи се АБ от гредови държатели. За 

определяне на техническото разсейване на принудително отделящи се АБ е 

необходимо изчисляването на тези скорости; 

- в открития печат не се съобщава за начини и особености на 

изчисляване на техническото разсейване на принудително и свободно 

пускащи се авиационни бомби; 

- няма информация за дела на грешката на техническото разсейване 

(при принудително или свободно пускане) в пълната грешка на 

бомбопускането.  



   

В първа глава са изложени: видовете причини за грешките на 

бомбопускане; методите за изследване на точността на бомбопускане и 

модела на грешката на бомбопускане. 

 Във втора глава са развити и анализирани закона за движение на 

авиационната бомба и нейното техническо разсейване. Извършен е анализ на 

възможностите на методите за принудително отделяне на бомбите. 

Представен е метод за определяне на газодинамичните параметри на 

пиротехнически механизъм.  

В трета глава е изчислена чрез аналитични формули пълната грешка 

на техническото разсейване при свободно и принудително отделяне на бомби 

за типов самолет- бомбардировач със съответните условия на бомбопускане 

за различни типове авиационни бомби. Изчислена е принудителната 

вертикална начална скорост на бомба за конкретен многозатворен гредови 

държател чрез: коефициента на изтласкващата сила; отчитане работата 

пиротехническата система; газодинамично изчисляване на пиротехническата 

система. Изчислени са вероятностните характеристики на точността на 

бомбопускане с и без принудително отделяне на бомба и вероятностните 

характеристики на техническото разсейване на авиационна бомба с и без 

принудително отделяне.  

Принудителното вертикално отделяне на бомба П-50-75 намалява 

техническото разсейване от хоризонтален полет и пикиране. Изчислени са 

вероятностните характеристики на точността на методите индикация точката 

на падане и индикация момента на пускане с и без принудително отделяне на 

практическата бомба. Вероятностните характеристики на техническото 

разсейване не се влияят от методите на решаване на задачата на прицелване. 

 

6.1 Стойков С. О., „Техническо разсейване на авиационните бомби“, 

НВУ „В. Левски”, факултет „Авиационен“, 2019,  ISBN 978-954-713-133-

0, стр. 161 



   

Книгата е написана на основата на защитен дисертационен труд. 

Изложени са основните въпроси за точността на бойното използване на 

неуправляемите авиационни бомби и причините предизвикващи 

техническото разсейване. Предложени са математически модели за 

определяне на техническото разсейване за свободно и принудително 

отделящи се бомби. Изчислени са вероятностните характеристики на 

точността на бомбопускане за различни условия. 

 

7.1 Stoykov S. O, „Determining the ballistic characteristics of space 

penetrator“, Bulgarian Academy of Sciences. Space Research and Technology 

Institute. Aerospace Research in Bulgaria. 31, 2019, Sofia, DOI: 

https://doi.org/10.3897/arb.v31. e10, p-ISSN 1313-0927, e-ISSN 2367-9522. 

 

За моделиране на движението на космически пенетратор е необходимо да 

се знае коефициента на челно съпротивление и коефициента на подемната 

сила. В статията се предлага метод за тяхното изчисляване чрез 

геометричните размери на пенетратора. Получените стойности на 

коефициентите се сравняват с тези получени при обтичане на модела на 

пенетратора в аеродинамична тръба. Чрез критерия за устойчивост е 

определена степента на затихване на колебанията на пенетратора. 

Получените резултати от моделиране на движението на пенетратора 

показват, че математическият модел за движение може да се използва за 

решаване на задачата на прицелване. 

7.2  Stoykov S. O, Comparative analysis of the accuracy of bomb 

release and the probability characteristics of the error of bombing of different 

methods solving the problem of aiming,  Bulgarian Academy of Sciences. 

Space Research and Technology Institute. Aerospace Research in Bulgaria. 

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e13, 34, 2022, Sofia, p-ISSN 1313-0927, e-

ISSN 2367-9522. 

 



   

Предлага се приблизителен метод за оценяване на точността на 

бомбопускане при нови методи, решаващи задачата на прицелване спрямо 

съществуващите такива. Извършен е сравнителен анализ на средно 

квадратичното отклонение, математическото очакване и втория начален 

момент на грешката за нов и съществуващ метод на задачата на прицелване. 

Резултатите могат да се използват и при проектиране на екологични 

пенетратори. 

 

8.6 Stoykov S. O, Atanasov M., A., „Determination bombing accuracy from 

level delivery using the ejection practical bomb“, International Conference of 

Scientific, Scientific Research and education in the air force-afases 2016, 

Brasov, p. 361-366, ISSN –L: 2247-3173. 

 

На основата на предложената структурна схема на процеса на прицелване 

е извършено математическо моделиране за определяне на грешката на 

техническото разсейване при принудително отделяне на типова авиационната 

бомба. Математическото моделиране е направено при различни височини и 

скорости от хоризонтален полет за дадена начална вертикална скорост на 

бомбата за съществуващите методи - индикация на точката на падане и 

индикация на момента на пускане на бомбата. Средно квадратичното 

отклонение и математическото очакване на грешката при принудително 

отделяне на бомбата приемат минимални стойности за скорости, при които 

се сменят методите за решаване на задачата на прицелване. 

 

8.7 Стойков С. О., Атанасов М., А., Лилов И. Н., „Определяне на 

балистичните елементи на практическа авиационна бомба“, IV 

International scientific technical conference, Technics, technology, education, 

safety, pp. 31-34, Veliko Tarnovo, 2016, ISSN 1310-3946 ISSUE 10 (196). 

 



   

Създаден е математически модел на движение на практическа авиационна 

бомба. В резултат от математическото моделиране на движението на 

практическа авиационна бомба е изчислен относа на бомбата при 

бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране. С нарастване на скоростта 

и височината на бомбопускане се увеличава относа на бомбата. Получените 

стойности на относа на бомбата за различни условия на бомбопускане от 

хоризонтален полет и пикиране се отличават незначително от тези в 

балистичните таблици. 

 

8.8 Стойков С. О., „Влияние на ъгъла на атака на бомбата върху 

точността на бомбопускане“, IV International scientific technical 

conference, Technics, technology, education, safety, p. 35-37, Veliko Tarnovo, 

2016, ISSN 1310-3946 ISSUE 10 (196) 

 

Създаден е математически модел на процеса на прицелване, който 

включва модели на бомбата, самолета, прицелната система, източниците на 

информация и на техните грешки. На основата на тези модели е определена 

точността за различни условия на бомбопускане. Изследвано е влиянието на 

ъгъла на атака при наличие на смутена зона около самолета върху точността 

на бомбопускане. Точността на бомбопускне от хоризонтален полет при 

наличието на смутен поток намалява с нарастването на скоростта, височината 

и ъгъла на атака. 

 

8.9 Стойков С. О., Стойков О. С., Атанасов М., А., „Определяне на 

вероятностните характеристики на грешката на бомбопускане на 

методите индикация точката на падане и индикация момента на 

пускане“, НВУ „В. Левски”, факултет „Авиационен”, Д.М., ЮНК, 100 

години от рождението на капитан Димитър Списаревски, 2016, с. 46-53, 

ISBN 978-954-713-109-5. 

 



   

Чрез математическо моделиране на процеса на прицелване се определят 

вероятностните характеристики на грешката на бомбопускане (средно 

квадратично отклонение и математическо очакване) от хоризонтален полет и 

пикиране за скорости и височини използвани при съществуващите методи за 

решаване на задачата на прицелване в авиационните прицелни системи. 

Изчислените средно квадратични отклонения  на грешката на бомбопускане 

от хоризонтален полет и пикиране са в границите на характеристиките на 

точността на съществуващите авиационни прицелни системи. 

 

8.10 Стойков С. О.,Атанасов М., А., „Точност на бомбопускане на 

методите индикация точката на падане, индикация момента на пускане 

и унифицирания метод“, НВУ „В. Левски”, факултет „Авиационен”, 

Д.М., ЮНК, 100 години от рождението на капитан Димитър 

Списаревски, с. 54-59, 2016, ISBN 978-954-713-109-5. 

 

Определени са областите от възможни начални условия (височини, 

скорости и ъгли на пикиране) при които се решава задачата на прицелване. 

Определени са и областите от възможни начални условия, при които се 

използват методите индикация точката на падане и индикация момента на 

пускане.  

 

8.11 Стойков С. О., „Изчисляване на принудителната вертикална 

начална скорост на авиационна бомба“, НВУ „В. Левски”, факултет 

„Авиационен”, Д.М., НК, „Съвременни тенденции в авиационното 

обучение”, с. 52-55, 2017, ISBN 978-954-713-710-1. 

 

В конструкцията на гредовия държател е монтиран пиротехнически 

механизъм, в който като източник на енергия се използва пиропатрон. 

Изчислена е принудителната вертикална начална скорост на два конкретни 

типа авиационни бомби чрез коефициента на изтласкващата сила и чрез 



   

отчитане работата на пиротехническата система. За тази цел е използван 

гредови държател с четири заключващи механизма. Принудителната 

вертикална начална скорост на двата типа бомби изчислена чрез отчитане 

работата на пиротехническата система е извършена за различни 

претоварвания на самолета и различна сила на барута. С нарастването на 

силата на барута и нормалното претоварване на самолета, принудителната 

вертикална скорост се увеличава. 

 

8.12 Стойков С. О., „Анализ на възможностите на методите за 

принудително отделяне на авиационни бомби“, НВУ “В. Левски”, 

факултет “Авиационен”, Д.М., НК, „Съвременни тенденции в 

авиационното обучение”, с. 56-60, 2017, ISBN 978-954-713-710-1. 

 

При скорости на полета около 600 km/h, аеродинамичните сили и 

моменти, действащи на авиационната бомба, оказват слабо влияние на 

нейната траектория. При скорости на полета около 1100 km/h, 

аеродинамичните сили оказват съществено влияние на началното движение 

на бомбите, което може да се окаже опасно за самолета-носител,  тъй като е 

възможно сблъскване с друга отделяща се бомба или със самолета. Поради 

тези причини се използват гредови държатели с принудително вертикално 

изтласкване на бомбите. Извършен е анализ на  механичния, пневматичния, 

пирохидравличния и пиротехничния методи за принудително изтласкване на 

авиационните бомби.  

 

8.13 Стойков С. О., Стоилков А., „Изчисляване на вероятностните 

характеристики на точността на бомбопускане без принудително 

отделяне на бомбата“, VI International scientific and technical conference, 

Engineering, Technologies, Education Security, Proceedings, Volume I, 

Military Science and Security, p. 30-32, Veliko Tarnovo, 2018, ISSN 2535-

0315. 



   

В резултат от математическо моделиране на процеса на прицелване са 

определени вероятностните характеристики на грешката на прицелване и на 

пълната грешка на бомбопускане без принудително отделяне на 

авиационната бомба за скорости V=180 – 260 m/s и височини H=500 –1500 m 

на бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране (λ=-30
0
). При 

бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране с увеличаване на 

височината на бомбопускане, математическото очакване и средно 

квадратичното отклонение на грешката на прицелване се увеличават. При 

същите условия с увеличаване на въздушната скорост, математическото 

очакване и средно квадратичното отклонение на грешката на прицелване 

намаляват. 

 

8.14 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, p. 27-29, Veliko Tarnovo 2018, ISSN 2535-

0315. 

 

За изясняване на влиянието на принудителното отделяне на авиационните 

бомби върху точността на бомбопускане са определени вероятностните 

характеристики на грешката на прицелване и на пълната грешка на 

бомбопускане при принудително отделяне на авиационна бомба със зададена 

вертикална начална скорост. Принудителното отделяне на авиационна бомба 

намалява нейното разсейване и намалява систематичната грешка при 

бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране. 

 

8.15 Стойков С. О. „Анализ на информацията относно влиянието на 

техническото разсейване върху точността на бомбопускане“, НВУ „В. 



   

Левски”, факултет „Авиационен” Д.М., „Годишна международна научна 

конференция”, с. 280-282, 2018, ISBN 978-954-713-114-9. 

 

За увеличаване на ефективността на бойното използване на авиационните 

бомби е необходимо да се повиши точността на решаване на задачата на 

прицелване и да се намали грешката на техническото разсейване. Основните 

причини предизвикващи увеличаване на техническото разсейване са: 

влошаване на балистичните характеристики на бомбите, окачване на бомбите 

на самолета на някакво разстояние една от друга и при това не в масовия 

център на самолета, неедновременното отключване на заключващите 

механизми, наличие на зона на смутен поток около самолета. От анализа на 

открития печат по дадения въпрос следват изводите, че липсват 

систематизирани подходи за изчисляване на техническото разсейване на 

свободно и принудително отделящи се бомби и няма данни за дела на 

грешката на техническото разсейване в пълната грешка на бомбопускането 

при свободно и принудително отделяне на авиационни бомби. За 

изчисляване на техническото разсейване на принудително отделящи се 

авиационни бомби е необходимо определянето на вертикалната начална и 

ъглова скорости на тези бомби. 

 

8.16 Стойков С. О. „Изчисляване на коефициента на челно 

съпротивление на практическа авиационна бомба“, НВУ „В. Левски”, 

факултет „Авиационен” Д.М., „Годишна международна научна 

конференция”, с. 283-286, 2018, ISBN 978-95. 

 

За математическо моделиране на движението на практическа авиационна 

бомба е необходимо да се определи нейният коефициент на челно 

съпротивление. Изчисляването на коефициента на челно съпротивление се 

извършва чрез аналитична формула. Изчисленият коефициент на челно 

съпротивление на бомбата в зависимост от нейните геометрични размери се 



   

различава незначително от коефициента определен чрез обдухване на модел 

на бомбата в аеродинамична тръба и от коефициента изчислен чрез 

характерното време на бомбата. Предложеният метод за изчисляване на 

коефициента на челно съпротивление чрез геометричните размери на 

бомбата може да се използва за определяне на коефициента на формата 

(спрямо еталонен коефициент) и на характерното време на падане на бомбата 

при създаването на нови образци авиационни бомби. 

 

8.17 Стойков С. О., „Анализ на причините влияещи на ефективността на 

бойното използване на авиационните бомби“, НВУ „В. Левски”, 

факултет „Авиационен” Д.М., „Годишна международна научна 

конференция”, с. 300-303, 2019, ISBN 978-954-713-123-1. 

 

Грешката на бойното използване на авиационните бомби се определя от 

грешката на решаване на задачата на прицелване и грешката на техническото 

разсейване. За увеличаване на ефективността на бойното използване на 

авиационните бомби е необходимо да се повиши точността на решаване на 

задачата на прицелване и да се намали грешката на техническото разсейване. 

Анализирани са детайлно причините влияещи на точността на решаване на 

задачата на прицелване и на грешката на техническото разсейване. 

Повишаване на точността на бомбопускане се осъществява чрез: 

разработване на точно математическо описание на задачата на прицелване; 

разработване на методи и алгоритми за управление на летателния апарат и 

комплекса на авиационното въоръжение при прицелване; разработване на 

методи и алгоритми за комплексна обработка на прицелно навигационната 

информация за фазовите координати на летателния апарат и оръжието. За 

намаляване на техническото разсейване се разработва технология за отчитане 

на индивидуалните характеристики на коефициента на съпротивление, 

реалната маса чрез радиочестотна идентификация на бомбите и метод за 



   

отчитане на характеристиките на аеродинамичната интерференция в 

балистичните характеристики. 

 

8.18 Стойков С. О., „Метод на изследване на процеса на прицелване“, 

НВУ „В. Левски”, факултет „Авиационен” Д.М., „Годишна 

международна научна конференция”, с. 304-307, 2019, ISBN 978-954-713-

123-1. 

 

За изследване на предложената авиационна прицелна система се използва 

метода на математическото моделиране при „блоков” принцип на създаване 

на моделите, т.е. системата се разчленява на функционално свързани между 

себе си блокове, всеки от който изпълнява определена задача. В този случай 

всеки блок се моделира отделно, при това входящата информация за всеки 

блок се явява изходна такава за другите блокове. Изследваната прицелна 

система е динамична система, при това нелинейна и нестационарна. 

Структурата на системата е известна и на оптимизация подлежат само 

нейните параметри. Предложеният метод за изследване на процеса на 

прицелване позволява да се определят точността на решаване на задачата на 

прицелване и точността на попаденията при бомбопускане с неуправляеми 

авиационни бомби. 

 

8.19 Стойков С. О., „Определяне на грешката на бомбопускане на 

методите индикация на точката на падане и индикация на момента на 

пускане“, с. 316-317, 2019, VII International scientific conference, 

Engineering Technologies Education Security, Proceedings, Volume IV, 

Military Science ISSN 2535-0315(Print), ISSN 2535-0323. 

 

На основата на алгоритъм е изчислен вторият начален момент на грешката 

на бомбопускане за методите индикация точката на пускане и индикация 

момента на падане. Вероятностните характеристики на грешката на 

бомбопускане в по-малка степен се влияят от промяната на скоростта, 



   

отколкото при промяната на височината на бомбопускане. Точността на 

бомбопускане намалява с увеличаването на скоростта и височината на 

бомбопускане. Върху стойността на втория начален момент на грешката на 

бомбопускане, височината оказва по голямо влияние отколкото скоростта на 

бомбопускане. 

 

8.20 Стойков С. О., „Техническо разсейване на авиационните бомби“, с. 

314-315, 2019, VII International scientific conference, Engineering, 

Technologies, Education, Security, Proceedings, Volume IV, Military Science 

ISSN 2535-0315(Print), ISSN 2535-0323. 

 

Бойното използване на авиационните бомби представлява сложен процес, 

зависещ от разнообразни фактори. Едни от важните фактори са условията на 

бойното използване т.е. условията за отделяне на бомбата от самолета, 

характера на движението на бомбата на траекторията на полета от самолета 

до целта, условията на срещане на бомбата с целта. Основна характеристика, 

съдържаща балистични сведения за масата, площта на напречното сечение и 

аеродинамичните качества на бомбата в модела на движението е 

балистичната характеристика. Но тя не отразява реалните свойства на 

бомбата при нейното движение и като следствие се изменя траекторията на 

нейното движение. Необходимо е да се намери начин (аналитичен или 

експериментален) за определяне на балистичната характеристика използвана 

в балистичните алгоритми на авиационните прицелни системи с отчитане на 

влиянието на аеродинамичната интерференция от самолета. По този начин 

ще се намали грешката на техническото разсейване и ще се повиши 

точността на бомбопускането. 

 

8.21 Стойков С. О., „Влияние на принудителното отделяне на 

авиационните бомби върху точността на бомбопускане“, ВВВУ „Г. 



   

Бенковски“, факултет „Авиационен“, Д. М., „Годишна международна 

научна конференция”, с.122-130, 2020, ISBN 2738-716X. 

 

Основните причини предизвикващи увеличаване на грешката на 

техническото разсейване са; наличието на зона на смутен поток около 

самолет; 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. 

 

8.22 Стойков С. О., „Анализ на методите за принудително отделяне на 

бомбите“, ВВВУ „Г. Бенковски“, факултет „Авиационен“, Д. М., 

„Годишна международна научна конференция”, с.131-138, 2020, ISBN 

2738-716X. 

Извършен е анализ на методите за принудително отделяне и е изчислена 

принудителната вертикална начална скорост на авиационна бомба чрез 

газодинамичен разчет на пиротехническа система. Изчисленията са 

направени за реална пиротехническа система с един тласкач използвана на 

съществуващ гредови държател. Съществуващите системи за отделяне на 

товари с един пиротласкач притежават ограничена скорост на изтласкване и 

за някои режими на полета не осигуряват 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. 

 



   

8.23 Milen Atanasov, Stoyko Stoykov, Slav Mitev and Ivan Ivanov, 

Peculiarities of the acquisition of higher military and aviation education in the 

republic of Bulgaria, Proceedings of ADVED 2020- 6th International 

Conference on Advances in Education, 5-6 October 2020, ISBN: 978-605-

06286-0-9. 

 

Посочени са особеностите на придобиване на висше военно и авиационно 

образование в Република България. Придобиването на висше образование от 

курсанти и военнослужащи се извършва по изискванията на Наредба за 

образователно – квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” в 

професионално направление „Военно дело” по специалност от регулираната 

професия „офицер за тактическо ниво на управление” и по Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС 

„бакалавър” по специалности от професионални направления от областта на 

висше образувание  „Технически науки”. Двете специалности са включени в 

един план с общ хорариум за обучение около 5400 академични часа за 

редовна форма. Във военната специалност са налице 8 броя специализации. 

За всяка специализация в единния учебен план има съответстваща 

гражданска специалност. 

Обучението на студенти за придобиване на висше образование за 

образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ е по 

акредитирани професионални направления от областта „Технически науки“. 

 Предлага се с цел по- голяма ефективност, при заемането на по-високи 

технически длъжности, кандидатите да са придобили освен ОКС „магистър” 

по военна специалност и ОКС „магистър” по авиационна техническа 

специалност от област „Технически науки”. 

 

 

 



   

8.24 Стойков С. О., „Възможности на методите за принудително 

отделяне на авиационни бомби“, ВВВУ „Г. Бенковски“, факултет 

„Авиационен“, Д. М., „Годишна международна научна конференция”, с. 

170-173, 2021, ISBN 2738-716X. 

 

 Съвременните самолети притежават високи бойни възможности при 

големи скорости и претоварвания. Но високите скорости и претоварвания са 

причина за значителни смущения на въздушния поток в околността на 

самолета, следствие на което се появява аеродинамична интерференция на 

самолета и на авиационните бомби намиращи се в околността на самолета. В 

резултат се създават аеродинамични и инерционни въздействия върху 

отделяната от самолета бомба. Те действат върху установката с бомбата и в 

процеса на нейното движението в началния участък в околността на самолета 

т.е. в зоната на смутения поток. Всичко това води до линейни и ъглови 

смущения на движението на авиационната бомба. Тези смущения могат да 

причинят съприкосновение на пуснатата бомба със самолета или с други 

отделящи се авиационни бомби. Извършен е анализ на методите за 

принудително отделяне на авиационните бомби, като са посочени техните 

предимства и недостатъци. Използваните бомбардировъчни установки не 

могат да осигурят безопасно отделяне на авиационните бомби от самолетите 

т.е. осигуряване на не сблъскване на бомбата със самолета и други бомби при 

залпово пускане и осигуряване на устойчивост на нейното движение във 

всички диапазони на бойно използване на самолета. Перспективно е 

създаване и използване на бомбардировъчни установки с автономен източник 

на енергия с адаптивна система за принудително отделяне със затворен 

контур за управление с обратна връзка на параметрите на движение на 

бомбата. 

 

11.07.2022г.                                     гл. ас. д-р                        Стойко Стойков 

Гр. Д. Митрополия 


