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Обща характеристика на дисертационния труд 

Актуалност на темата 

Актуалността на темата произтича от характеристиките и 

присъщото за съвременните операции диалектично 

противоречие – потребност от увеличаване на времето за 

вземане на обосновано решение и необходимостта от 

редуцирането му с цел повишаване оперативността на 

процесите по планиране, организиране и управление. 

При планиране на авиационните въздействия, изборът на 

една от множество алтернативи се базира на прогнозна 

количествена оценка за ефективността на системата, 

реализираща въздействията. 

Тези условия обуславят широкото използване в практиката 

на автоматизирани системи за поддръжка на процеса на 

вземане на решение, базиращи се на методите за моделиране 

на процесите и системите. 

Дисертационният труд предлага решение за 

усъвършенстване на планирането на въздушни операции чрез 

прилагане на метода на математическо моделиране на 

въздействията с авиационни средства за поразяване в процеса 

по разчет на средствата за въздействие, като елемент на 

таргетинга във Военновъздушния компонент. 

Цел и задачи на дисертационния труд 

Научно-изследователската цел на дисертационния труд е 

усъвършенстването на инструментариума за моделиране 

действията на авиацията в процеса на планиране на 

въздушните операции чрез повишаване на оперативността 

при разчета на средствата за въздействие, достоверността, 

обективността и точността на получените от него 

резултати. 
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За постигане на формулираната цел е необходимо да се 

решат следните задачи: 

(1) Да се изследва процеса на таргетинг и подпроцеса по 

разчет на средствата за въздействие, като елемент на 

таргетинга във Военновъздушния компонент; 

(2) Да се анализира системата за планиране на въздушните 

операции по структурен и функционален признак; 

(3) Да се изследва системата за авиационно въздействие и 

факторите, влияещи върху процеса на въздействие върху 

заповяданите обекти; 

(4) Да се предложат варианти за развръщане на 

функционални елементи за разчет на средствата за въздействие 

в организационната структура на БЩ на ВВК; 

(5) Да се разработи комплекс от математически модели за 

оценка ефективността на система за авиационно въздействие; 

(6) Да се предложи програмна реализация на 

математическите модели,  верифициране и валидиране на 

резултатите от функционирането на автоматизирана система за 

оценка ефективността на въздействието. 

Обект и предмет на изследването 

Обект на дисертационния труд е процесът на планиране на 

операциите във Военновъздушния компонент. 

Предмет на дисертационния труд е автоматизирането на 

процеса на разчет на средствата за въздействие при планиране 

на въздушните операции. 

Структура на дисертационния труд 

За решаване на научно-изследователските задачи, 

дисертационният труд е структуриран в увод, списък на 

използваните съкращения, три глави, изводи, заключение, 

списък на литературните източници и приложения. 

Обемът на дисертационния труд е 269 страници. 
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Основният текст обхваща 191 печатни страници, в които са 

включени 61 фигури и 15 таблици. 

Използваните литературни източници са 106. 

Приложенията към основната част са 23 на брой, 

обособени в отделно печатно тяло, обхващащо 78 страници с 

включени 34 фигури и 51 таблици. 

Номерата на фигурите и таблиците в автореферата 

съответстват на тези от дисертационния труд. 

В увода са обосновани актуалността на темата, практико-

приложния ѝ характер и значимостта на решението на 

проблема. 

В първа глава са решени първите четири научно-

изследователски задачи чрез изследване на системите за 

планиране на въздушни операции и авиационно въздействие, и 

на протичащите в тях процеси на таргетинг и разчет на 

средствата за въздействие. 

Във втора глава е решена петата научно-изследователска 

задача чрез разработване и алгоритмизиране на математически 

модел за оценка ефективността на системата за авиационно 

въздействие. 

В трета глава е решена шестата научно-изследователска 

задача като е извършена програмна реализация и оценка 

достоверността на математическите модели. 

Ограничения и допускания 

 системата за планиране на въздушните операции е 

изследвана по структурен и функционален признак за 

вариант на провеждане на съвместна операция на 

въоръжените сили; 

 дейностите по таргетинг на компонентно ниво се 

разглеждат единствено за Военновъздушния компонент; 
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 оценката на ефективността на въздействието се отнася 

за кинетично въздействие с АСП; 

 изследват се факторите, влияещи върху ефективността 

на въздействието само за цели, разположени на земната или 

морската повърхност; 

 при изследване на системата за авиационно въздействие 

не се отчитат подготовката, физическото и 

психологическото състояние на летателния състав; 

 при изследване на процеса на въздействие не се отчитат 

резултатите от предхождащите етапи на бойния полет – 

откриване и опознаване на целта и преодоляване на 

системата за противовъздушна отбрана. 

Методология 

В разработката са използвани процесния и системния 

подходи чрез прилагане на следните методи за изследване: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, формализация, 

индукция, дедукция, моделиране и теория на вероятностите. 

ГЛАВА ПЪРВА. Анализ на процесите и системите при 

планиране на въздушните операции 

Планирането на операции в отговор на криза включва шест 

фази, адаптирани за всяка кризисна ситуация. 

Фази 3 и 4 включват дейности по разработване на 

оперативните планове, а Фаза 5 – тяхното изпълнение, оценка 

и корекция. По време на фазата във ВВК се извършва процес 

на текущо планиране и поставяне на задачите към 

формированията, синхронизиран с процеса на таргетинг. 

1.1 Изследване на планирането на операции на 

оперативно ниво като процес и като система 

Система за планиране на операции е съвкупност от органи, 

прилагащи доктрини и процедури, използващи оперативно 
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съвместими оборудване, съоръжения и комуникации, и 

изпълняващи задачи за изготвяне и изпълнение на планове за 

действие. Това е аналитичен процес за анализ на мисията; 

разработване и сравняване на варианти за действие; избор на 

един от тях и изготвяне на план за провеждане на операцията. 

Процесът на планиране на операции във ВС се провежда на 

трите нива на системата за командване и управление – 

стратегическо, оперативно и тактическо, чрез прилагане на две 

категории планиране: предварително и планиране в отговор на 

криза, различаващи се по времевата рамка. 

Планирането на оперативно ниво трансформира 

стратегическите цели в тактически действия чрез обединяване 

на усилията на отделните нива на планиране. 

Задачите и принципите на оперативното изкуство, 

приложими за тази цел са обособени в четири групи, касаещи: 

оперативно ориентиране; процес на планиране; дейности на 

командирите; оценка на операциите. 

Това е аналитичен процес от осем стъпки, синхронизирани 

с процеса на управление в отговор на кризи. Обвързаността 

между тактическите задачи и стратегическите цели дефинира 

ефекти, чието достигане би довело до успешно разрешаване на 

кризата. Ефектите и действията са основни елементи на 

дизайна на операцията и изражение на подхода за планиране 

на операциите, базиран на ефектите. Неговото прилагане се 

реализира чрез систематично организиран процес на 

таргетинг, който е подпроцес при планиране на операциите. 

1.2 Изследване на системата за планиране на 

въздушните операции (СПВОп) по структурен и 

функционален признак 

Провеждането на въздушните операции включва 

последователни фази, от постъпване на иницииращо събитие 
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до предислоциране на силите в пунктовете за постоянна 

дислокация. 

За ефективно командване и управление на въздушните 

операции се изгражда адаптивна на условията система, чиито 

функции са свързани с планирането, ръководството, 

координацията и контрола им. 

Системата за планиране на въздушните операции се 

изгражда на базата на системата за командване и управление 

на ВВС, чрез функционални модули, осигуряващи 

интегрирано командване и управление на оперативно и 

тактическо ниво. Към тях се отнасят: Група за действие при 

кризи; Група за планиране на въздушните операции; Боен 

състав (Състав за развръщане и Основен състав); 

Поддържащ състав. 

Анализът показва, че СПВОп е изградена от модули, 

обособени в две основни групи – функциониращи на етапа на 

предварително и кризисно планиране и такива, активирани с 

началото на тяхното изпълнение. 

 
Фиг. 1.6 Примерен модел на взаимосвързани процеси 

Техните дейности формират сложен процес от 

взаимосвързани, последователни подпроцеси, които се 
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класифицират в три групи: взаимосвързани по управление, 

взаимосвързани по вход и взаимосвързани на принципа „вход – 

механизъм“, чиято съвкупност е представена на Фиг. 1.6 чрез 

модел на хипотетичен сложен процес. 

1.3 Изследване на таргетинга, като част от процеса на 

планиране на операциите 

1.3.1 Обща характеристика на таргетинга 

Таргетингът е процес на селектиране и приоритизиране на 

цели и определяне на подход и средства за въздействие в 

съответствие с изискванията и наличните способности. 

Той поддържа вземането на решение, обвързвайки целите на 

операцията и ефектите за тяхното постигане, с подходящо 

въздействие върху приоритизирани цели за въздействие. 

Субект на таргетинга са щабовете на различните нива, а 

обект – целите за въздействие (ЦВ). 

1.3.2 Категории и съдържание на таргетинга 

В зависимост от наличната информация и разполагаемото 

време за планиране на въздействията, таргетинга бива две 

категории – преднамерен и динамичен. 

А) Преднамереният таргетинг обхваща цели, за които е 

известно, че съществуват в зоната на операцията. Процесът е 

итеративен и се състои от шест фази. 

Б) Динамичният таргетинг е ускорена процедура за 

въздействие по очаквани и неочаквани цели. Състои се от 

седем стъпки, в петата фаза на таргетинг цикъла. 

1.3.3 Интегриране на таргетинга в процеса на планиране 

на операциите 

Част от дейностите по таргетинг се извършват паралелно 

със стъпките на процеса на ПООН. Те започват с неговото 

иницииране и продължават до публикуването на ОПЛАН, а 

редица разузнавателни продукти, поддържащи планирането и 



9 
 

изпълнението на операцията се разработват и актуализират 

като критична за таргетинга информация. 

Интегрирането на таргетинга в процеса на планиране 

осигурява единство на усилията чрез детайлизиране на 

оперативния дизайн до изпълнението на конкретни задачи за 

въздействие върху ЦВ, което да позволи дефиниране на 

необходимите за това способности. Таргетингът подпомага и 

оценката на операцията чрез непосредствена оценка на 

резултатите от въздействията. 

1.4 Интегриране на таргетинга и процеса по разчет на 

средствата за въздействие в цикъла на поставяне на 

задачите във Военновъздушния компонент 

Провеждането на въздушните операции протича в два етапа 

от нейния времеви континуум: 

1) Планиране на операцията; 

2) Планиране и изпълнение на задачите от тактическите 

формирования – реализира замисъла на КОМВВК чрез текущо 

планиране, поставяне, управление и контрол на изпълнението 

на задачите от тактическите формирования. Това се извършва 

чрез итеративен, многомерен процес, наречен цикъл на 

поставяне на задачите (ЦПЗ). 

1.4.1 Интегриране на таргетинга в цикъла на поставяне 

на задачи 

Таргетингът във ВВК е интегриран и синхронизиран със 

стъпките на ЦПЗ (Фиг. 1.13) и в извършения анализ се 

разглеждат като общ процес. 

Цикълът се състои от шест фази на повтарящи се процедури 

за: планиране, координиране, поставяне на задачи и 

управляване на изпълнението им, оценяване на резултатите и 

докладване. 
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Въпреки, че имат различни функции, таргетинга и ЦПЗ се 

изпълняват паралелно, като се „покрива“ спектърът от 

дейности по уточняване на намеренията на КОМВВК, 

определяне на ЦВ, разпределяне на силите и средствата за 

всяка от тях, включване на тази информация в обща заповед, 

контрол и оценка на нейното изпълнение. 

 
Фиг. 1.13 Интегриране на таргетинга с ЦПЗ във ВВК 

Условие за ефективно провеждане на ВОп е анализа на 

необходимите способности за генериране на желаните ефекти 

и постигане на целите на операцията. 

Подобен анализ се извършва в третата фаза на ЦПЗ и се 

нарича разчет на средствата за въздействие. 

Предназначението му е да се определят варианти за 

въздействие върху ЦВ, а търсен резултат е да се установи 

вариантът, осигуряващ поражение до желана степен при 

минимално количество използвани боеприпаси. 

1.4.2 Същност на разчета на средствата за въздействие 

За нуждите на изследването е предложена дефиницията: 
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Разчет на 

средствата за 

въздействие 

Процес на определяне на типа и 

количеството на средствата за 

въздействие, необходими за постигане на 

желаната степен на поражение  на дадена 

цел с отчитане на факторите, влияещи на 

поразяването – уязвимост на целта, 

поразяващо действие и надеждност на 

средството за въздействие, условия на 

средата и точност на попадение. 

Целта на процеса е да се определи спектърът от налични 

способности за въздействие, позволяващи вземане на гъвкави 

и ефективни решения въз основа на всички възможни 

алтернативи. 

Тя се реализира чрез количествена оценка на очакваните 

резултати от въздействието, основаваща се на вероятностни 

резултати от множество повторения на дадено събитие – в 

случая въздействие върху цел. 

Обект на разчета са целите, заповядани за въздействие, а 

изготвените препоръки за всяка от тях включват: описание; 

точки на въздействие; желана степен на поражение; тип и 

количество на боеприпасите; тип и характеристики на 

взривателите; вероятност за достигане на желаната степен на 

поражение на целта; съображения за терена, МТУ, заплахите в 

района на целта и др. 

1.4.3 Организация и отговорности за изпълнение на 

разчет на средствата за въздействие 

В разработката е предложен вариант на структура на група 

„Разузнаване“ на БЩ на ВВК с обособена секция „Разчет на 

средствата за въздействие“ при интегриран и дистрибутивен 

подходи на функциониране (Фиг. 1.16). 
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И двата подхода осигуряват централизация на РСрВ, а 

изборът на един от тях и съставът на функционалните 

елементи зависят от характеристиките на операцията. 

Продукт от РСрВ са препоръките за количеството и вида 

на СрВ, необходими за постигане на желаните резултати от 

въздействията. Те поддържат процесите по разработване на 

ГлПВОп и ЗВО, и планиране на въздействията по непланирани 

и критични спрямо времето цели. 

    

 
Фиг. 1.16 Варианти за развръщане на секция „Разчет на 

средствата за въздействие“ 

1.4.4 Съдържание на разчета на средствата за 

въздействие. 

В разделът е представен логически модел на изследвания 

процес (Прил. 6), съдържащ подготвителен и основен етап: 

Стъпка 1 „Анализ на целите за въздействие“; Стъпка 2 

„Определяне на желана степен на поражение“; Стъпка 3 

„Определяне на гарантирана вероятност за поразяване“; 

Стъпка 4 „Избор на сили и средства за разчет“; Стъпка 5 
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„Оценка, оптимизиране и валидиране на ефективността на 

въздействието“; Стъпка 6 „Изготвяне на документация и 

препоръки“. 

 
Приложение 6 Логически модел на процеса по разчет на 

средствата за въздействие 

1.4.5 Информационни ресурси и методи за разчет на 

средствата за въздействие. 

В практиката се прилагат две групи методи за РСрВ: 
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- затворени – стойностите на показателя за ефективност на 

въздействието са предварително изчислени за типови цели, 

при конкретни значения на факторите, влияещи върху процеса 

на въздействие; 

- отворени – за изчисляване на показателя за ефективност 

на въздействието въз основа на избран вариант на бойно 

натоварване, стойности на точността на попадение, 

характеристики на средствата и целите за въздействие, условия 

на стрелба и гарантираната вероятност за поразяване. 

1.5 Моделиране на действията на авиацията при 

планиране на въздушните операции. Система за 

авиационно въздействие върху заповяданите обекти. 

Действията на авиацията се характеризират с високи 

динамичност и комплексност, обуславящи широкото 

приложение на моделирането, на етапите на планиране и 

изпълнение на ВОп за оценка и сравняване на алтернативни 

варианти за действие, обективна основа за вземане на решение. 

1.5.1 Функционална структура на системата за 

авиационно въздействие. 

Авиационните формирования функционират в единна, 

организирана и целенасочено управлявана сложна система, 

наречена авиационна система. Елементът, осъществяващ 

планирането, организирането и изпълнението на 

въздействията върху заповяданите обекти се дефинира като 

система за авиационно въздействие (САВ): 

Система за 

авиационно 

въздействие 

Част от авиационната система, включваща 

елементи, функциониращи по единна 

концепция за водене на въздушната операция, 

целенасочено осигурявани и управлявани за 

реализиране на процеса по въздействие от 

въздуха на идентифицирани обекти на 
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противостоящата страна за постигане на 

целите на операцията. 

За изследване на протичащите в нея процеси е подходящ  

процесния подход, при чието прилагане, по функционален 

признак САВ се подразделя на: Подсистема за командване и 

управление; Подсистема за реализиране на бойната задача 

(БЗ); Подсистема за осигуряване (Фиг.1.17). 

 
Фиг. 1.17 Функционална структура на система за авиационно 

въздействие 

Реализирането на бойната задача съдържа изпълнение на 

въздействие върху приоритизираните цели посредством 

нанасяне на авиационни удари, изпълнявайки бойни полети. 

Въздействието върху целта е основен етап на бойния 

полет, свързан с възникване на два последователни случайни 

подпроцеса: 1 – попадение на СрВ и 2 – поражение на целта, 

формиращи същността на процеса на въздействие. 

Целта на РСрВ е свързана именно с оценка ефективността 

на САВ на етапа на въздействие. За неговото изпълнение 

следва да бъдат дефинирани и изследвани факторите, влияещи 

върху ефективността на подпроцесите, изграждащи процеса на 

въздействие (Фиг. 1.18). 
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Фиг. 1.18 Фактори, влияещи върху ефективността на процеса на 

въздействие 

1.5.2 Обща характеристика на моделирането на процеси 

и системи. 

Към момента, за оценка ефективността на САВ, приложение 

в БЩ на ВВК намира затворен метод, базиращ се на 

графоаналитичното моделиране на огневото поразяване. 

Характеризира се с ниска точност, голям обем построения, 

ограничени възможности за автоматизация и приложимост в 

условия различни от „типизираните“, ограничаващ фактор при 

формирането на прогнозна оценка за ефективността на 

въздействието върху приоритизираните цели. Имайки предвид 

редицата му предимства, прилагането на математическото 

моделиране, алгоритмизацията на моделите и разработването 

на тяхна основа на софтуерни системи за автоматизиране на 

процесите са възможно решение на този проблем. 

1.5.3 Същност и съдържание на математическото 

моделиране. 

Общ алгоритъм на процеса на математическо моделиране е 

представен на Фиг. 1.19, който в съответстващ на 

съвременните схващания вид включва три основни етапа: 
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разработване на математически модел, алгоритмизация на 

модела, създаване на софтуерна програма (Фиг. 1.21). 

 
Фиг. 1.21 Основни етапи на математическо моделиране 

Графичният модел на РСрВ показва, че Стъпка 5 има най-

голяма продължителност и комплексност. В нея се извършва 

оценка на ефективността на въздействието за всяка 

комбинация „цел за въздействие-средства за въздействие-

авиационни платформи“, свързана с множество изчисления. 

От тази перспектива, автоматизирането е подход, 

подпомагащ процеса на вземане на решение. Фокусът му е 

насочен към създаване на лесен за използване, бързодействащ 

и осигуряващ достоверни резултати програмен продукт. 

Реализацията на подобен подход е възможна чрез създаване 

и внедряване в практиката на автоматизирани системи, 

поддържащи процеса на вземане на решение. 

Изводи от глава първа 

1. Потенциал за усъвършенстване на планирането на 

въздушните операции се съдържа в процеса по таргетинг. Той 

присъства в целия континуум на планирането и е интегриран с 

фазите на цикъла на поставяне на задачи във ВВК, като 

инструмент за прилагане на подхода „от стратегия до задача“. 

2. Условие за ефективно провеждане на ВОп е детайлният 

анализ на способностите, необходими за постигане на 
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желаните резултати от въздействията върху приоритизираните 

цели, базиращ се на прогнозна оценка за ефективността на 

системата, реализираща тези въздействия. Подобен анализ във 

ВВК е обособен като систематизиран процес по разчет на 

средствата за въздействие, изпълняван в третата фаза на 

цикъла на поставяне на задачите. 

3. Факторите, влияещи върху ефективността на процеса на 

въздействие са количествените и качествените характеристики 

на елементите на  подсистемата за реализиране на бойната 

задача – авиационна платформа, средства за въздействие, цел 

за въздействие и условия на въздействието. 

4. Предвид спецификата и комплексността на разчета на 

средствата за въздействие е целесъобразно в структурата на 

бойния щаб на ВВК да се обособи функционален елемент, 

отговорен за изпълнението на тази дейност. Предложени са два 

подхода, в зависимост от модела на функциониране на група 

„Разузнаване“ на бойния щаб – интегриран или дистрибутивен. 

5. За оценка ефективността на процеса на въздействие, в БЩ 

на ВВК се използва графоаналитичен метод за моделиране, 

имащ следните недостатъци: ниска точност и оперативност, и 

ограничени възможности за автоматизация. Прилагането на 

съвременните методи на математическо моделиране е 

възможно решение на проблема. 

6. Автоматизирането на процеса по разчет на средствата за 

въздействие подпомага вземането на обективно решение и 

осигурява бързо и прецизно изчисляване, разработване, 

съхранение и разпространение на продуктите от него. 

Реализацията на подобен подход е възможна при използване 

на възможностите на съвременните информационни системи. 
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ГЛАВА ВТОРА. Математическо моделиране на процеса 

на въздействие при разчет на средствата за въздействие 

2.1 Изследване на съвременните системи за поддръжка 

на процеса за вземане на решение 

Вземането на решение е когнитивен процес за избор на 

алтернатива въз основа на критерий, чрез количествена 

обосновка на възможните алтернативи. 

Количествената обосновка е аналитичен процес, основа за 

избор на вариант за решаване на поставена задача чрез 

изпълнение на разчети. 

2.1.1 Автоматизация на процеса за вземане на решение. 

Архитектура на системите 

Автоматизация на процеса на вземане на решение е 

съвкупност от концепции, методи и технологии, подпомагащи 

или редуциращи участието на човешкия фактор в избора на 

една от няколко различни алтернативи. 

Концептуалната архитектура на моделно-ориентираните 

СПВР включва три подсистеми – диалогова, за упралвение на 

данни и за управление на модели. 

2.1.2 Архитектура на моделно-ориентирана СПВР за 

оценка на ефективността на въздействието в процеса на 

РСрВ 

Формализацията на факторите, влияещи върху 

ефективността на въздействието се извършва на четирите 

йерархични нива на представената на Фиг. 2.3 архитектура на 

математически модел, формиращ основата на моделно-

ориентирана СПВР. 

2.2 Статистически и вероятностни методи, използвани 

при оценката на ефективността на въздействието 
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Резултатът от въздействието върху заповяданите цели е 

функция от изменението на множество променливи. 

Наблюденията показват, че общ ефект от тяхното действие е 

случайното разпределение на попаденията върху земната 

повърхност. Определянето на характеристиките на това 

разпределение прави възможно да се прогнозира ефектът от 

пораженията, нанесени на ЦВ. 

 
Фиг. 2.3 Архитектура на модел за оценка ефективността на 

въздействието 

2.2.1  Закони за разпределение на случайните величини 

В разработката са изследвани и намират приложение 

следните закони за разпределение на случайни величини: 

Едномерен и Двумерен за нормално разпределение; 

Разпределение на Релей; Равномерно разпределение; Биномно 

разпределение. 

2.2.2 Математическо очакване на случайните величини 
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За определяне на математическото очакване на 

непрекъсната случайна величина 𝑌  зависимост от 𝑋  е 

използвана формулата на Колмогоров. 

Нейното директно интегриране е комплексно или дори 

невъзможно, поради което е целесъобразно да се използва 

алгоритъма на Фиг. 2.6. 

 
Фиг. 2.6 Алгоритъм за определяне на математическото очакване 

на функция на случайна величина 

Алгоритъмът е еквивалентен на концепцията на методите 

Монте Карло, използвани при итеративни изчислителни 

техники и е в основата на разработения математически модел 

за оценка на ефективността на въздействието. 

2.3 Математическо моделиране на траекторията на 

средствата за въздействие – модел „Т“ 

Представеният модел включва два подмодела: „Т1-Нулево 

челно съпротивление“ за изчисляване на балистичните 

производни и „Т2-Нелинейно челно съпротивление“ за 

определяне параметрите на траекторията на единичен 

боеприпас, при стрелба в серия и при използване на касетъчни 

боеприпаси. 

2.3.1 Модел „Т1-Нулево челно съпротивление“ 

Моделът изчислява крайните условия на въздействието, 

разглеждайки СрВ като материална точка, при чието движение 

не възникват аеродинамични сили и моменти. 

2.3.2 Модел „Т2-Нелинейно челно съпротивление“ 
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За получаване на по-точни резултати подмоделът отчита 

влиянието на геометричните, тегловите им характеристики и 

силата на челно съпротивление. 

2.4 Математически модел за оценка на точността на 

попаденията – модел „А“ 

Ефективността на въздействието зависи от точността на 

решаване на задачата за прицелване. 

Представеният математически модел е предназначен за 

оценка на тази количествена мярка чрез използване на 

математически апарат, зависещ от типа на СрВ и режима на 

стрелба с неуправляеми АСП. 

2.4.1 Модел за прогнозиране на точността на 

попаденията при използване на неуправляеми авиационни 

бомби 

Математическият модел е инструмент за прогнозиране 

точността на попаденията в зависимост от режима на стрелба 

и грешките, влияещи при всеки от тях. 

2.4.1.1 Режим „Разчетна точка на стрелба“ (РТС) 

Отчитат се точността на средствата за целеуказване и 

измерване параметрите на полета и положението на ЛА в 

пространството. 

2.4.1.2 Режим „Разчетна точка на попадение“ (РТП) 

Отчитат се точността на средствата за измерване 

параметрите на полета и положението на ЛА. 

2.4.1.3 Режим „Навигационно бомбопускане“ (НБ) 

Отчита се влиянието на грешките при: определяне на 

координатите и скоростта на ЛА; измерване ъглите на крен, 

тангаж и рискание на ЛА; определяне координатите на ЦВ. 

2.4.2 Модел за прогнозиране на точността на 

попаденията при използване на управляеми средства за 

въздействие 
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Изследвана е точността на попадение на управляемите СрВ 

със сателитна корекция, включваща три компонента: 

навигационна грешка; грешка в управлението и насочването; 

грешка в местоположението на целта. 

2.5 Математически модел за оценка на ефективността на 

въздействието с единичен боеприпас върху единична цел 

Способността на СрВ да нанесе щета се определя от 

уязвимостта на целта и ефикасността на АСП. Резултат от 

тях са характеристиките на поразяващото действие, на които 

се базира математическия модел за оценка ефективността на 

въздействието. 

2.5.1 Обобщени характеристики на поразяващото 

действие на авиационните боеприпаси 

Поразяващото действие на АСП се оценява чрез частни и 

обобщени характеристики, съдържащи конструктивните 

параметри на боеприпасите, уязвимостта на ЦВ, условията на 

използване и ефикасността на АСП: За боеприпаси с контактно 

действие – условен закон за поразяване; За боеприпаси с 

безконтактно действие – координатен закон за поразяване. 

2.5.2 Класификация на целите за въздействие 

1) Единична цел – елемент, самостоятелно изпълняващ 

определена функция. Според размерите си биват: 

малоразмерни и геометрични. Показател за ефективност на 

въздействието е вероятността за поразяване. 

2) Групова цел – област, включваща равномерно 

разпределени идентични единични цели. Показател за 

ефективност е относителната степен на поразяване. 

3) Площна цел – област, включваща идентични единични 

цели с неизвестен закон за разпределение. Показател за 

ефективност е относителната степен на поразяване. 
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4) Сложна цел – съвкупност от неидентични единични цели. 

Оценката на ефективността на въздействието се извършва за 

всеки отделен елемент, който се разглежда като единична, 

групова или площна цел. 

2.5.3 Математически модел за оценка ефективността на 

въздействието с единична неуправляема АБ върху 

единична цел – модел „1-U“ 

Представен е модел за оценка ефективността на 

въздействието при използване на единична неуправляема АБ 

върху единична малоразмерна или геометрична цел. 

2.5.4 Математически модел за оценка на ефективността 

на въздействието с единичен управляем боеприпас върху 

единична цел – модел „1-G“ 

Отчитат се особеностите на закона за разсейване на 

попаденията, който в този случай няма строго Гаусово 

разпределение. 

2.6 Математически модел за оценка ефективността на 

въздействието с единичен боеприпас върху 

групова/площна цел 

Законът за поразяване с осколъчен боеприпас е представен 

в правоъгълен степенчат вид. 

2.6.1 Изследване влиянието на площите на ЦВ и ПЗП 

върху относителната степен на поразяване 

Отношението между площите на целта и ПЗП влияе върху 

относителната степен на поразяване. Разглеждани са случаите: 

1) площта на ПЗП е по-голяма от площта на целта; 2) площта 

на ПЗП е по-малка от площта на целта. 

2.6.2 Метод за изчисляване на степента на накритие на 

целта 

Степента на накритие на целта зависи от разположението на 

площта на груповата/площната цел и ПЗП на боеприпаса. 
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За нейното определяне са изведени геометричните 

зависимости по далечина и направление за няколко 

специфични положения на ПЗП спрямо ЦВ. 

2.6.3 Математически модел за оценка ефективността на 

въздействието с единична неуправляема АБ върху 

групова/площна цел – модел „2-U“ 

Алгоритъмът включва следните изчислителни стъпки: 1) 

приведени размери на ЦВ; 2) еквивалентни размери целта; 3) 

условна вероятност за поражение; 4) СКО на попаденията; 5) 

степен на накритие на целта; 6) относителна степен на 

поразяване; 7) количество стрелби за постигане на гарантирана 

вероятност. 

2.6.4 Математически модел за оценка ефективността на 

въздействието с единичен управляем боеприпас срещу 

групова/площна цел – модел „2-G“ 

За оценката на ефективността на въздействието в този 

случай е приложен подходът, описан модел 1-G. 

2.7 Математически модел за оценка ефективността на 

въздействието при стрелба в серия срещу единична и 

групова/площна цел 

Схемата на попаденията е представена чрез правоъгълник, 

образуван чрез синтезиране на ПЗП на боеприпасите от 

серията. Така серията се разглежда като единичен боеприпас с 

нова стойност на ПЗП, в границите на която условната 

вероятност за поражение е 𝑃𝐶𝐷𝑆. 

2.7.1 Определяне на размерите на схемата на 

попаденията 

Изследвани са случаите на взаимно разположение между 

ПЗП на боеприпасите от серията: 1) зоните не се припокриват; 

2) зоните се припокриват по далечина и направление; 3) зоните 

се припокриват далечина или направление. 
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2.7.2 Обобщение на метода за математическо 

моделиране на въздействието при стрелба в серия – модели 

„1-SU“ и „2-SU“ 

Методът за моделиране включва следните изчислителни 

стъпки: 1) дължина и ширина на серията; 2) балистична 

дисперсия; 3) размери на ПЗП на отделен боеприпас; 4) 

еквивалентна ПЗП; 5) условна вероятност за поражение; 6) 

еквивалентни размери на ПЗП на серията; 7) степен на 

накритие на ЦВ; 8) относителна степен на поразяване и 

количество стрелби за постигане на гарантирана вероятност. 

2.8 Математически модел за оценка ефективността на 

въздействието при стрелба с единичен или серия 

касетъчни боеприпаси – модел „С“ и модел „SC“ 

Отчетени са вида на функционалния параметър, способа на 

разсейване на суббоеприпасите и схемата на попаденията. 

2.8.1 Метод за изчисляване на размерите на ПЗП на 

единичен касетъчен боеприпас 

Размерите на ПЗП на касетъчния боеприпас са изчислени в 

зависимост от способа на разсейване на суббоеприпасите при 

допускане, че попаденията са равномерно разпределени по 

площта на схемата на попаденията. 

2.8.2 Обобщение на метода за математическо 

моделиране на въздействието при стрелба с единичен 

касетъчен боеприпас – модел „C“ 

Алгоритъмът включва следните изчислителни стъпки: 1) 

размери на схемата на попаденията на суббоеприпасите и 

крайния ефект; 2) размери на ПЗП на касетъчния боеприпас; 3) 

условна вероятност за поражение с един суббоеприпас и в 

границите на ПЗП на касетъчния боеприпас; 4) стъпки от 2 до 

7 на алгоритъма в т. 2.2.5.3. 
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2.8.3 Отчитане на балистичната дисперсия при оценка 

на ефективността на въздействието със серия касетъчни 

боеприпаси 

При стрелба в серия влиянието на индивидуалната грешка 

върху ефективността на въздействието се оценява независимо 

от груповата грешка чрез разширяване на ПЗП на касетъчния 

боеприпас до нейна еквивалентна. 

2.8.4 Обобщение на метода за математическо 

моделиране на въздействието при стрелба със серия 

касетъчни боеприпаси – модел „SC“ 

Моделът включва следните изчислителни стъпки: 1) 

размери на серията и балистичната дисперсия; 2) размери на 

еквивалентната ПЗП на единичен касетъчен боеприпас; 3) 

стъпки от 6 до 12 от алгоритъма в т. 2.2.6.2. 

2.9 Математически модел за оценка на ефективността на 

въздействието при стрелба с авиационно артилерийско 

въоръжение и неуправляеми ракети – модел „P“ 

Приложен е подход, базиран на Монте Карло симулация. 

Точките на попадение се генерират чрез генератор на случайни 

числа. Отчетен е коефициентът на корелация като компонент 

на груповата грешка. 

Изводи от глава втора 

1. Характеристиките на съвременните въздушни операции 

обуславят необходимостта от автоматизация на 

количествената обосновка при избор на една от множеството 

алтернативи чрез използване на системи за поддръжка 

вземането на решение, осигуряващи точност, обективност, 

обоснованост и оперативност на решенията по даден казус. 

2. Подходящата концептуална архитектура на моделно-

ориентирана система за поддръжка на вземането на решение 
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съдържа три основни компонента – подсистема за управление 

на данните, подсистема за управление на моделите и диалогова 

подсистема, организирани на четири йерархични 

функционални нива. 

3. Представените математически модели осигуряват 

детайлна интерпретация на последователността от събития и 

явления, протичащи в процеса на въздействие върху 

приоритизираните цели, като изразяват детерминистичните и 

стохастичните взаимовръзки между променливите, влияещи 

върху процеса, чието изследване и формализация имат 

критично значение за оценката на неговата ефективност. 

4. Актуален подход за изпълнение на подобна оценка е 

използването на съвременни средства за автоматизация, чието 

ядро е комплекс от аналитични и симулационни изчислителни 

алгоритми. Алгоритмизацията е необходимо условие за 

трансформиране на математическите модели в програмен код, 

основа за разработване на автоматизирана система за оценка 

ефективността на въздействието, осигуряващ необходимите 

точност, обективност и оперативност на резултатите. 

ГЛАВА ТРЕТА. Автоматизирана система за оценка на 

ефективността на въздействието при разчета на средствата 

за въздействие 

Програмната реализацията на изчислителните алгоритми е 

съдържание на третият етап от процеса на математическо 

моделиране. Той е „материализация“ на извършената до 

момента работа чрез изпълнение на дейностите по: определяне 

на изискванията и изграждане на архитектурата на софтуерно 

приложение „Автоматизирана Система за Анализ на 

Способностите при Таргетинг“ АСАСТ 1.0; практическа 

реализация на системата чрез създаване на програмен код, 
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отстраняване на грешки и тестване (верифициране); 

изпълнение на разчети и анализ на получените резултатите 

(валидиране); оценка на приложимостта на софтуерното 

приложение в процеса на разчет на средствата за въздействие. 

3.1 Изисквания, архитектура и верифициране на 

автоматизирана система за оценка ефективността на 

въздействието. 

3.1.1 Определяне на изискванията към АСАСТ 1.0. 

Дефинирани са две групи изисквания към софтуерните 

системи като цяло – функционални и нефункционални, 

разкриващи специфичните характеристики на АСАСТ 1.0. 

 
Фиг. 3.1 Метод на двупосочно проектиране 

3.1.2 Архитектура на АСАСТ 1.0 

На първият етап на изграждане на архитектурата е 

използван инструмент за автоматизирано проектиране Visual 

Paradigm, с помощта на който са създадени описателни 

диаграми в език UML. 

На втория етап от процеса е използван генератор на код. 

Благодарение на съвместимостт с интегрираната среда за 
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разработка Microsoft Visual Studio 2019, генерираният код се 

доразвива в следващите етапи от разработката на АСАСТ 1.0 

чрез метода на двупосочно проектиране (Фиг. 3.1). 

3.1.3 Практическа реализация на архитектурните 

модули на АСАСТ 1.0 

Фазата на практическа реализация обхваща два основни 

етапа: 

А) Избор на език за програмиране и създаване на програмния 

код. 

Използван е език за програмиране C#. Изборът се базира на 

изследване чрез сравнителен анализ с три от най-популярните 

езици за програмиране според индекс TIOBE. 

Б) Верифициране на АСАСТ 1.0. 

За верифициране на автоматизираната система е използвана 

комбинация от структурно и функционално верифициране, 

организирано на четири нива: Тестване на ниво програмна 

единица, Интеграционно, Системно и Регресивно тестване. 

3.2 Валидиране на резултатите от използването на 

автоматизирана система за оценка ефективността на 

въздействието 

За валидиране на резултатите от използването на АСАСТ 1.0 

е приложен динамичен метод чрез провеждане на две 

експериментални изследвания. 

3.2.1 Спецификация на експерименталните изследвания 

Работна хипотеза: Използването на АСАСТ 1.0 осигурява 

валидни резултати при оценка на ефективността на процеса на 

въздействие с неуправляеми и управляеми авиационни 

средства за поразяване, при намаляване на необходимото 

време за разчет. 

Критерии за успех на изследването: Получените 

резултати са валидни и не се различават с повече от ±5% от 



31 
 

наличните методики, а времето за изпълнение на разчетите е 

съкратено с не по-малко от 25%. 

3.2.2 Представяне на резултатите от експериментално 

изследване в хода на Съвместна щабна тренировка 

„Съвместни усилия 20“ 

За валидиране на резултатите от използването на АСАСТ 1.0 

в процеса на разчет на средствата за въздействие са извършени 

две независими изследвания: на точността на резултатите 

при определяне ефективността на въздействието и на 

оперативността на АСАСТ 1.0 при изпълнение на разчет на 

средствата за въздействие. 

3.2.3 Представяне на резултатите от експериментално 

изследване в хода на Командно-щабно учение „Решителен 

отговор 21“ 

За валидиране на резултатите от използването на АСАСТ 1.0 

в процеса на разчет на средствата за въздействие са извършени 

две независими изследвания: на точността на резултатите 

при определяне ефективността на въздействието и на 

оперативността на АСАСТ 1.0 при изпълнение на разчет на 

средствата за въздействие. 

Изводи от глава трета 

1. Програмната реализация на създадените математически 

модели и изчислителни алгоритми в „Автоматизирана Система 

за Анализ на Способностите при Таргетинг“ е крайния продукт 

от процеса на математическо моделиране на въздействието 

върху приоритизираните цели, имащо важно практико-

приложно значение в процеса на разчет на средствата за 

въздействие. 

2. Резултатите от изпълнението на тестовите сценарии в 

процеса на структурно и функционално верифициране на 
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разработената автоматизирана система, потвърждават 

съответствието на функционалните възможности на системата 

с предварително дефинираните изисквания. 

3. Резултатите от извършените научно-приложни 

изследвания с цел валидиране на резултатите от  използването 

на „Автоматизирана Система за Анализ на Способностите при 

Таргетинг“ показват, че: 

- Средната стойност на относителната грешка при 

определяне стойностите на показателите за ефективност на 

въздействието (с изключение на цели от типа мостови 

съоръжения) е 𝛿𝑥ср = −4,587% , което е основание за 

потвърждаване валидността и достоверността на резултатите. 

Превишаването на стойността на тази грешка над ±5%  в 

отделни случаи не влияе съществено върху точността на 

разчета; 

- Поради по-високите стойности на относителната грешка 

при определяне на показателите за ефективност, използването 

на автоматизираната система за оценка ефективността на 

въздействието по цели от типа мостови съоръжения се 

извършва с ограничения; 

- Средната стойност на относителното време за повишаване 

оперативността на разчета при използване на „Автоматизирана 

Система за Анализ на Способностите при Таргетинг“ 81%. 

ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

1. Изследването на системата за планиране на въздушните 

операции и процеса по разчет на средствата за въздействие 

разкрива два съществени недостатъка в структурата и 

процедурите на бойния щаб на ВВК: 
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- в бойния щаб на компонента не съществува експертна 

длъжност, отговорна за изпълнението на дейностите по разчет 

на средствата за въздействие; 

- за оценка ефективността на въздействието върху 

приоритизираните цели се използва графоаналитичен метод за 

моделиране, притежаващ ниска точност и оперативност, и 

ограничени възможности за автоматизация. 

Тяхното разрешаване е възможно чрез прилагане на 

следните решения: 

- обособяване на функционален елемент в състава на група 

„Разузнаване“ на бойния щаб, реализиращ дейностите по 

разчета на средствата за въздействие в зависимост от модела 

на работа на групата – интегриран или дистрибутивен; 

- автоматизиране на процеса по разчет на средствата за 

въздействие чрез прилагане на съвременни методи на 

математическо моделиране с цел поддръжка вземането на 

обективно решение, бързо и прецизно изчисляване, 

разработване, съхранение и разпространение на продуктите от 

него. 

2. Концептуалната архитектура на представената 

автоматизирана система за разчет на средствата за въздействие 

съдържа три основни компонента – подсистема за управление 

на данни, подсистема за управление на модели и диалогова 

подсистема. За нейното изграждане е разработен комплекс от 

математически модели, организирани на четири йерархични 

функционални нива, осигуряващи детайлна математическа 

интерпретация на подпроцесите, протичащи в процеса на 

въздействие върху приоритизираните цели, чието изследване и 

формализация имат критично значение за оценката на неговата 

ефективност. Впоследствие чрез алгоритмизация е разработен 

комплекс от аналитични и симулационни изчислителни 
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алгоритми, като необходимо условие за трансформиране на 

математическите модели в програмен код, основа за 

практическата реализация на автоматизираната система. 

3. Програмната реализация на създадените математически 

модели и изчислителни алгоритми в „Автоматизирана Система 

за Анализ на Способностите при Таргетинг“ е краен продукт 

от процеса на математическо моделиране на въздействието 

върху приоритизираните цели. Резултатите от тестовите 

сценарии и научно-приложните изследвания, изпълнени с цел 

верифициране и валидиране на резултатите от  използването 

на разработената автоматизирана система показват, че: 

- системата съответства на предварително дефинираните 

функционални и нефункционални изисквания; 

- средната стойност на относителната грешка при 

изчисляване на показателите за ефективност на въздействието 

с изключение на цели от типа мостови съоръжения е 𝛿𝑥ср =

−4,587% с превишаване в отделни случаи на границата от 

±5%, не влияещо съществено върху точността на разчета; 

- средната стойност на относителното време за повишаване 

оперативността на разчета при използване на „Автоматизирана 

Система за Анализ на Способностите при Таргетинг“ е 𝛿Тср =

81%; 

4. Като възможни направления за усъвършенстване на 

представената автоматизирана система, предмет на 

последваща научна разработка могат да бъдат набелязани 

следните: 

- преодоляване на част от ограниченията и допусканията, 

приети в настоящия дисертационен труд чрез 

усъвършенстване на разработените математически модели 
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посредством формализация на допълнителни фактори, 

влияещи върху процеса на въздействие; 

- създаване на математически модел и изчислителни 

алгоритми, осигуряващи необходимите точност и 

оперативност при оценка ефективността на въздействието 

върху цели от типа мостови съоръжения; 

- разширяване на функционалността на системата чрез 

осигуряване на възможност за работа с класифицирана 

локална или отдалечена база данни, съдържаща информация за 

целите и средствата за въздействие;   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изследван е таргетинга и неговото интегриране в цикъла 

на поставяне на задачи във ВВК. Разработени са логически 

модели на интеграцията и синхронизацията между отделните 

подпроцеси с цел дефиниране на мястото на процеса по разчет 

на средствата за въздействие. 

2. Изследвани са същността и съдържанието на процеса по 

разчет на средствата за въздействие, въз основа на което е 

разработен цялостен логически модел на процеса. Предвид 

важността на процеса са предложени варианти („интегриран“ 

и „дистрибутивен“) за развръщане на нов функционален модул 

на бойния щаб на ВВК, отговорен за неговото изпълнение. 

3. Изследвана е функционалната структура на системата за 

авиационно въздействие и е разработен логически модел на 

процесите, протичащи в нея в рамките на един цикъл на бойно 

използване. 

4. Въз основа на това е обосновано съдържанието на процеса 

на въздействие върху заповяданите цели като основен етап на 

бойния полет, с цел дефиниране на факторите и техните 
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количествени и качествени характеристики, влияещи върху 

неговата ефективност. 

5. Разработени са концептуалната архитектура и общ 

алгоритъм на функциониране на моделно-ориентирана 

автоматизирана система за оценка ефективността на 

въздействието. 

6. Разработен и впоследствие алгоритмизиран е комплекс 

математически модели на траекторията, точността на 

попадение и ефективността на въздействие с единични и серия 

неуправляеми, управляеми авиационни боеприпаси и 

авиационно артилерийско въоръжение върху единични и 

групови/площни цели. 

7. Дефинирани са изискванията, проектирана е 

архитектурата и е извършена практическа реализация на 

„Автоматизирана система за анализ на способностите при 

таргетинг“, като последен етап от процеса на математическо 

моделиране на въздействието върху земни и морски цели. 

8. Извършени са експериментални изследвания с цел 

верифициране на функционалността и валидиране на 

получените резултати от използването на „Автоматизирана 

система за анализ на способностите при таргетинг“ в процеса 

по разчет на средствата за въздействие. Доказано е 

съответствието на системата с предварително зададените 

изисквания и нейните предимства за автоматизиране на 

разчета, повишаващо оперативността на процеса с до 81% при 

средна стойност на относителната грешка -4,587%. 
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НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

Научни приноси: 

1. Доразвита е теорията за изследване на процеса за вземане 

на решение при водене на въздушни операции, чрез 

разработване на алгоритъм за функциониране на моделно-

ориентирана автоматизирана система за оценка ефективността 

на въздействието. 

2. Доразвита е теорията на бойната ефективност, чрез 

адаптиране на математически модели и алгоритмизиране на 

процеса за генериране на математически обосновани решения. 

Научно-приложни приноси: 

1. Допълнен е моделът на планиране на въздушните 

операции, чрез изведени математически модели на процеса на 

поразяване с АСП и за оценка ефективността на въздействието. 

2. Обогатена е теорията и практиката, чрез разработени 

„интегриран“ и „дистрибутивен“ варианти за развръщане на 

нов функционален модул на бойния щаб на ВВК и допълване 

на терминологичния апарат в областта на военното изкуство. 

3. Адаптирани са и са внедрени математически модели за 

изчисляване на параметрите на траекторията на полета на 

АСП, оценка на точността на попадение и оценката на 

ефективността на въздействие. 
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