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Дисертационният труд е обсъден и приет на съвет на катедра 

„Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” при факултет 

„Командно-щабен” на ВА „Г.С. Раковски” – София с Протокол № 16/ 

14.07.2015 г. и е предложен за защита пред научно жури. 

 Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна 

подготовка в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” 

при факултет „Командно-щабен” на ВА „Г.С. Раковски” – София. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 10.09.2015 г. от 

14:30 часа в зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се 

в стая №..............на Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, тел. ..........



 

I РАЗДЕЛ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Дисертационният труд е посветен на изследване на възможностите за 

усъвършенстване на процеса на управление на въздушното пространство 

чрез прилагането на модел за динамично планиране и разпределение на 

въздушното пространство.  

Дисертацията е разработена в увод, три глави, основни изводи и 

заключение, с общ обем 198 страници; списък на използваната литература 

от 6 страници и 21 страници приложения. 

За обобщаване на информацията за основните резултати са 

използвани 6 таблици, а за онагледяването й са създадени 110 фигури и 

графики.  

Списъкът на използваната литература включва 75 литературни 

източника, от които 40 на кирилица и 35 на латиница.  

Към дисертационния труд са представени и 3 приложения, които 

съдържат данни за планираните и активирани временно 

отделени/резервирани зони и приложимо европейско законодателство за 

Единното европейско небе, както и програмен код на използвания софтуер.  

 

II РАЗДЕЛ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА ПО 

СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Темата на дисертационния труд е разработена в структурните 

елементи както следва:  

УВОД 

В увода на дисертацията е представена общата концепция на 

изследването, като се посочват: актуалността на темата, обекта, предмета, 

целта, основните задачи на изследването, работната хипотеза, методите на 

изследването и поставените ограничения. 

Актуалността на разработения дисертационен труд произтича от 

факта, че съществуващите в момента методи за разпределение на 

въздушното пространство не притежават необходимата гъвкавост за 

реакция на динамичните промени на потоците ВД в съчетание с 

използването на ВП при наличие на интензивен ОАТ. Това е особено ясно 

изразено при определянето на хоризонталните граници на използваните в 

момента зони за обслужване на въздушното движение (ОВД). 

Конфигурирането им се извършва по емпиричен път и субективна 

експертна оценка. Ето защо съществуващото разпределение на района за 

полетна информация на практика е с постоянен характер и много трудно 
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реагира на динамичните колебания в потоците въздушно движение при 

наличие на ОАТ и не отговаря на съвременните изисквания за гъвкавост 

при управление на ВП. 

Предизвикателство представлява и съвместяването на регулярните 

полети на гражданските въздухоплавателни средства с ежедневната 

подготовка на състава от Военновъздушните сили на страната. Полетите на 

военни въздухоплавателни средства (ВС) затруднява поддържането на 

безопасността на полети на общия въздушен трафик. Това води до 

затруднения във въздухоплаването не само над страната, но и оказва 

влияние върху цялата въздушна транспортна мрежа в европейския регион. 

Необходимо е да се търсят пътища за усъвършенстване на системата за 

управление на въздушното пространство (УВП) на национално ниво, чрез 

разработването и прилагането на съвременни технологии в навигацията и 

управлението на въздушното пространство. 

Основният проблем е липсата на научно обоснован подход за 

усъвършенстване на процесите свързани с динамичното планиране и 

разпределение на ВП на страната. 

В тази връзка обект на изследване в дисертационния труд е 

системата за управление на въздушното пространство на европейско и 

национално ниво.  

Предмет на изследване е процеса на планиране и разпределение на 

въздушното пространство (ВП). 

Проведеното в този дисертационен труд изследване има за цел да се 

усъвършенстват процесите на управление на ВП, чрез разработване и 

прилагане на нов модел за динамично планиране и разпределение на 

въздушното пространство, при предварително дефинирани условия.  

За постигането на тази цел се решават следните задачи: 

1. Анализ на системата за УВП на национално и наднационално 

ниво. 

2. Разработване и предлагане на модел за динамично планиране и 

разпределение на въздушното пространство, чрез разработване 

на алгоритъм за рационално разпределение на ВП. 

3. Изследване и оценяване на резултатите от прилагането на 

модела върху ефективността на системата за УВП. 

На тази основа е формулирана и работната хипотеза, че 

прилагането на модел за динамично планиране и разпределение на 

въздушното пространство, в границите на района за полетна 

информация (FIR), ще подобри процеса на управление на ВП.  
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За реализиране на основната цел на разработката са използвани 

основно системния и процесния подходи, а за решаване на поставените 

задачи са използвани методите: системен анализ и синтез, моделиране, 

индукция и дедукция, логически анализ, идеализация и формализация.  

Тези методи дават възможност за постигане на обективност, 

коректност и достоверност на получените резултати. За удобство при 

изграждане постановката на задачата, както и за привеждането на крайни 

резултати са използвани таблици с формализирано обработена 

информация. Онази част от резултатите, която позволява образна 

интерпретация, е нагледно илюстрирана в графичен вид. 

За по-голяма конкретност при търсенето на научната и 

практическата значимост на разработения дисертационен труд, 

изследванията са извършени при определени допустими ограничения. 

Въведени са следните ограничения, които определят границите, в които се 

разработва дисертационния труд: 

1. Процесите по УВП се разглеждат в мирно време.  

2. Преразпределението на структурите на ВП се извършва за 

полетни нива от FL250 до FL325. 

3. При прилагането на модела ще се използват само временно 

отделени зони и временно резервирани зони. 

Изследването на възможностите за усъвършенстване на процеса на 

управление на ВП е проведено в рамките на един район за полетна 

информация. Резултатите от това изследване могат да послужат за 

повишаване на ефективността на системата за управление на въздушното 

пространство (УВД), а така също и да бъдат използвани в научно-

образователната област с цел повишаване на подготовка на експертите в 

областта на УВП. 
 

ГЛАВА I. Анализ на единната система за гражданско и военно 

управление на въздушното пространство 

Първа глава на дисертационния труд е посветена на анализа на 

структурата и функциите на системата за УВП, както и процесите, които 

протичат в нея при планиране и разпределение на структурите на 

въздушното пространство.  

Разгледани са различните съществуващи методи за разпределение на 

въздушното пространство на зони за обслужване на въздушното движение, 

независимо от степента на тяхната практическа реализация. 

При направеният структурен анализ е определено мястото на 
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системата за УВП в системите от по-висок ранг, а именно системата за 

аеронавигационно обслужване (АНО и системата за управление на 

въздушното движение (УВД). 

Подсистемата за управление на въздушното пространство, като 

част от националната система за УВД, организира и управлява въздушното 

пространство за осъществяване на функции по поддържане и повишаване 

на нивата на безопасност и ефективност на неговото използване от 

ползвателите на въздушното пространство
1
. Чрез тази подсистема се 

извършва планиране и разпределение на постоянните и гъвкави структури 

от ВП в зависимост от нуждите на потребителите.  

Съгласно препоръките на концепцията за Гъвкаво използване на 

въздушното пространство, националната система за УВП е изградена на 

следните три йерархични нива за управление
2
 (фиг.3): 

 стратегическо ниво – ниво 1; 

 предтактическо ниво – ниво 2; 

 тактическо ниво – ниво 3. 

В съответствие с тях, Единната система за гражданско и военно 

управление на въздушното пространство включва
3
: 

 Съвет за управление на въздушното пространство 

(СУВП); 

 Център за планиране и разпределение на въздушното 

пространство (ЦПРВП); 

 Център за координиране използването на въздушното 

пространство (ЦКИВП). 

Всички структурни звена са съставени от граждански и военни 

специалисти, което осигурява всеобхватност на експертизата при 

управление на въздушното пространство. 

При функционирането си, подсистемата за УВП се ръководи от 

принципите залегнали в концепцията за гъвкаво управление на ВП, в 

националната и наднационална нормативна база [Приложение 2]. 

Процесите при управление на въздушното пространство (фиг. 7) включват : 

                                                 
1
 Чл.2 от Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно 

управление на въздушното пространство, изд. от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г. 
2
 Регламент (ЕО) № 2150/2005 г. на Комисията от 23.12.2005 г. за установяване на общите правила за 

гъвкаво използване на въздушното пространство. 
3
 Наредба № 19/27.11.2012 г. (обн., ДВ бр. 99 от 14.12.2012 г.) на министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 
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Фиг.7 Последователност на процесите при управление на ВП. 

Стратегическото ниво на управление на ВП (ниво 1), се 

реализира от СУВП, което представлява съвместен гражданско-военен 

процес в рамките на високопоставен държавен орган за УВП, който 

определя националната политика за УВП и извършва планирането на 

стратегическо ниво. Дейностите на това ниво обхващат от събиране на 

изискванията към въздушното пространство до публикуване на неговата 

структура (фиг. 8), в т.ч. проектирането на структурите на въздушното 

пространство (тренировъчни зони, маршрути и зони за управление) и 

определянето на подходящи варианти за тяхното общо ползване (принцип 

на работа), дефинирането на правилата за работа на подчинените 

структури, приоритетите за удовлетворяване на заявките за потребителите 

за ползване на ВП и др. 

Предтактическото управление на ВП (ниво 2) се заключава в 

управление и разпределение на въздушното пространство в 24-часов 

цикъл, чрез центъра за планиране и разпределение на ВП, в координация с 

Централния орган за управление на въздушните потоци (Central Flow 

Management Unit – CFMU). На ниво 2 се подготвят необходимите ресурси, 

които ще бъдат използвани в деня на изпълнение на определения план за 

използване на въздушното пространство (ПИВП). 

Операциите на ниво 2 за УВП са главна отговорност на ЦПРВП. 

Този орган е съвместна гражданско-военна структура отговорна за 

ежедневното управление и временното разпределение на националното или 

ТАКТИЧЕСКО 

НИВО 
СТРАТЕГИЧЕСКО 

НИВО 

ЗАЯВКИ ЗА ВП 

Изготвяне на 

план за 

използване на 

ВП 

Приоритети за 
развитие 

Нови структури на 
ВП 

Преглед на 
националното ВП 

Де-/Активиране 
на структури 

Изпълнение 
на ПИВП 

ПРЕДТАКТИЧЕСКО 

НИВО 
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регионално ВП под юрисдикцията на една или повече държави-членки на 

Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА). Той изготвя 

План за използване на въздушното пространство (ПИВП) в зависимост от 

избрания вариант за УВП (фиг. 16). 

Ежедневните заявки за използване на структури от ВП се подават 

към националният орган за УВП (ЦПРВП) от различни ползватели на ВП. 

Такива ползватели са гражданските органи за ОВД, Службата за планиране 

на военното използване на въздушното пространство (СП ВИВП), 

авиационните оператори и други ползватели на ВП. „Други ползватели на 

ВП“ могат да бъдат структури извън Министерството на отбраната и 

Българската армия, опериращи с държавни въздухоплавателни средства, 

авиационни учебни центрове за летателна подготовка, ръководители на 

местната изпълнителна власт, и др. 

Службата за планиране на военното използване на въздушното 

пространство е част от състава на ВВС. Тя извършва процедури и дейности 

съгласно Инструкция № 24 и военния сборник с аеронавигационна 

информация, определящи реда за заявяване намерението за използване на 

ВП от военни ползватели. В нея се обработват получените заявки относно 

заявените гъвкави структури на ВП в зависимост от спецификата и 

интензитета на планираните дейности, осигурявайки безконфликтност по 

отношение използването на управляемите структури. Служба „Планиране 

на военното използване на въздушното пространство“ подава обобщена 

заявка, която се счита за заявка от един ползвател. В нея се включва 

информация за провеждане на учебно-тренировъчни полети с държавни 

ВС, провеждане на мащабни военни учения, полети с безпилотни ВС, 

провеждане на парашутни скокове; зони за провеждане на взривни работи, 

опасни зони във въздушното пространство на Република България за 

нуждите на Българската армия. 

При обработването на информацията за изготвянето на 

Плана за използване на въздушното пространство, ЦПРВП извършва 

следните дейности [7]: 

- анализира постъпилите заявки за използване на управляеми 

структури на ВП; 

- анализира исканията за активиране на УМТ 2, като отчита 

пропускателната способност на въздушното пространство, съобразена с 

обявената от органите за ОВД секторизация за следващото денонощие; 

- отчита информацията за очакваните забавяния на потоците 

въздушно движение през следващото денонощие; 
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- отчита взетите от СУВП решения за провеждане на 

мащабни военни учения, въздушни демонстрации и др.;  

- разработва варианти за разпределяне на управляемите 

структури на ВП; 

- анализира постъпилите заявки за създаване на управляеми 

структури ВП - ВОЗ, ВРЗ или ограничени или опасни зони при възникване 

на бедствия, аварии и катастрофи (БАК). 

 
Фиг. 16 Модел за работа на системата за УВП при изготвяне на ПИВП/АПИВП. 

Характерен недостатък на използваният в момента модел за работа 

при изготвяне на актуализиран ПИВП е невъзможността за добавяне на 

нови гъвкави структури към него в деня на изпълнение. Единственото 

разрешено действие е изключване на структури от плана в случай на отказ 

на заявителя. Така зони с отпаднала необходимост не могат да бъдат 

използвани от други заявители за специфични дейности. Резултатът е 

допълнително понижаване на гъвкавостта на системата за реакция при 

промяна на средата. 

Тактическо управление на ВП (ниво 3) се изразява в 

активирането, деактивирането на планираните управляеми структури на 

ВП и координация между гражданските и военни ръководители на полети в 

реално време за разрешаване на специфични проблеми, свързани с 

въздушното пространство (фиг. 17). За осигуряване на суверенитета на ВП 

и безопасността на полетите, ЦКИВП въвежда забрани и/или ограничения 

за гражданското и военното използване на ВП при нарушаване на 

въздушния суверенитет на ВП на Република България или при провеждане 
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на контролни полети с цел проверка на готовността на дежурните сили и 

средства на ВВС. 

Центърът е натоварен чрез своите действия да минимизира 

делението на въздушното пространство в реално време. Въпреки, че на 

стратегическо и предтактическо ниво са предприети действия за 

намаляване влиянието на делението на въздушното пространство върху 

гражданския въздушен поток, непрекъснатите промени в конфигурацията 

на ВП изискват способност за справяне с големия брой договаряния между 

органите за контрол на въздушното движение (КВД) и военните 

формирования. 

По данни на Евроконтрол
4
 (фиг. 11), броят на полетите по 

правилата за полети по прибори (ППП) във въздушното пространство над 

страната бележи устойчиво нарастване за последните три години. Само за 

2014 г., броят на полетите на граждански ВС в българското въздушно 

пространство рязко нарасна с 24,1% спрямо предходната година (фиг.12). 

По отношение на използването на въздушното пространство 

Република България, статистическите данни
5
 за планираните и реално 

активирани ВОЗ и ВРЗ за 2012 г. и 2013 г. (приложение №1, таблици № 

3÷5, фиг. 18÷20), изготвени от Държавно предприятие “Ръководство на 

въздушното движение”, ясно и еднозначно показват необходимостта от 

промяна в начина на функциониране системата за УВП.  

В дисертационният труд са разгледани съществуващите методи за 

разпределение на въздушното пространство. Описани са двете основни 

направление за решаването на тази задача, а именно разпределение чрез 

конфигуриране и чрез секторизиране на въздушното пространство. 

Направена е класификация на методите за секторизиране. 

Изводи от глава І 

1. Съвременните изисквания за минимизиране на разходите за 

полети, намаляване на времезакъснението и екологичното замърсяване, 

водят до необходимостта от гъвкаво управление на ВП в условията на 

динамично изменение на въздушния трафик. 

2. Анализът на съществуващата структура, както и процесите 

протичащи в системата за УВД към момента, показват, че същите не са в 

състояние да реагират адекватно на динамичните изменения на въздушния 

                                                 
4
 ANS Performance Monitoring 2014 - http://www.eurocontrol.int/prudata/dashboard/pp_view_2014.html, 

последно посетен на 25.02.2015 г. 
5
 Протокол от заседание на СУВП от 26.11.2013 г. – електронна библиотека на Главна дирекция 

“Гражданска въздухоплавателна администрация” 

http://www.eurocontrol.int/prudata/dashboard/pp_view_2014.html
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трафик в националното въздушно пространство. Това налага или 

структурна реформа на системата или подобряване (оптимизиране) на 

процесите, протичащи в така изградената структура. 

3. Въпреки множеството съществуващи методи за разпределение 

на европейското ВП, единственият прилаган в настоящия момент не е 

гъвкав в необходимата степен за да отговори на съвременната динамика на 

изменение на въздушния трафик. 
 

Глава II. Възможности за повишаване на ефективността на системата 

за управление на въздушното пространство 

Глава втора разглежда критериите за оценка на системата за УВП. 

За да постигне своята цел, системата е необходимо да притежава 

определени способности. Способността се определя като комбинация от 

ресурси, осигуряващи инструменти за постигане на измерим резултат при 

изпълнение на определени задачи, в конкретни, типови условия при 

съблюдаване на зададени стандарти
6
.  

За пълноценно изследване на обекта и предмета на дисертационния 

труд, във втора глава на дисертационния труд са: 

- въведени критерии за оценка на системата за УВП; 

- определени факторите, които влияят върху нейните способности 

да планира, разпределя и използва структурите на ВП; 

- анализирани основните методи за оценка на протичащите 

процеси; 

- разкрити факторите, имащи отношение процеса на управление на 

въздушното пространство. 

За да се изследва и оцени процеса на управление на въздушното 

пространство е необходимо да се направи качествена оценка на системата 

за УВП да изпълнява поставените задачи в дефинирани условия. Оценката 

на пригодността на системата да реализира целевата си стратегия, т.е. да 

планира и разпределя структурите на въздушното пространство, се 

осъществява по критерий за качество, който в теорията на системите е 

дефиниран, като “обобщен критерий за качество”
7
.  

Планът за използване на въздушното пространство е краен резултат 

от процеса на планиране и разпределение на заявените и наличните в него 

                                                 
6
 Тагарев, Т. Методически основи на планирането на способности за защита на критичната 

инфраструктура, Военен журнал № 3, 2006. 
7
 Анфилатив В., Емельянов, Кукушин. Системный анализ в управлении. Москва, Финансы и статистика, 

2003. 
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структури. Изпълнението на този план се извършва на тактическо ниво. 

Обслужването на въздушния трафик, използващ заложените в ПИВП 

структури се извършва от ръководителите на полети, разпределени по зони 

за обслужване на въздушното движение (ОВД). За оценка резултата от 

извършеното разпределение на въздушното пространство, се приема 

обобщения критерий „натоварване на ръководителя на полети”
8
, който е 

критерий за ефективност. 

Натоварването на РП се състои от три компонента – натоварване, 

произтичащо от дейностите по наблюдение на въздушния трафик, от 

дейностите по координация и от дейностите по предотвратяване на 

конфликти. Всеки един от тези елементи е в пряка зависимост от 

величината на въздушния трафик и трябва да бъде отчетен при търсенето 

на методи за подобряване на разпределението на въздушното пространство. 

Общата натовареност на РП е пряко свързана с количеството летателни 

апарати, намиращи се под негово управление в границите на сектор k. 

Балансирането на натоварването (𝑓𝑏) може да бъде оценено чрез 

отчитане на неравномерността в натоварването на отделните РП, 

посредством израза: 

𝑓𝑏 = ∑
|𝑊𝑘 − 𝑊𝑇 . 𝐾−1 |

𝑊𝑇 . 𝐾−1

𝐾

𝑘=1

 ,                              (2.4) 

където: 𝑊𝑘 – натоварването на РП в сектор k; 

𝑊𝑇 – общото натоварване за конкретно въздушно 

пространство (район), като: 

𝑊𝑇 = ∑ 𝑊𝑘

𝐾

𝑘=1

                                                           (2.5) 

К – брой на зоните в конкретното въздушно пространство 

(район); 

Натоварването на ръководителите на полети от дейностите по 

координиране на трафика (𝑓𝑐) е резултат от преминаването на 

въздухоплавателни средства от един сектор в друг. Определя се като: 

  𝑊𝑐𝑘
= ∑ 𝑀𝑗 . 𝑤𝑗

𝑚

𝑗=1

  ,                                              (2.6) 

където: 𝑀𝑗 – брой общи граници, които трасе j пресича; 

                                                 
8
 Натоварването на РП представлява количеството работа, което трябва да извърши ръководителя на 

полети за определен период от време. 
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𝑤𝑗 – количеството на въздушния трафик по трасе j; 

𝑚 – брой маршрути преминаващи през сектор k. 

Натоварването по координиране може да се изрази чрез 

зависимостта: 

  𝑓𝑐 =
1

𝑊𝑇
∑ 𝑊𝑐𝑘

𝐾

𝑘=1

        ,                                        (2.7) 

където:𝑊𝑇 – общото натоварване за конкретно въздушно 

пространство (район). 

Важно условие, което оказва влияние при преразпределянето на 

въздушното пространство е ориентирането на новополучените зони по 

направлението на движение на основните въздушни потоци. Колкото 

полетното време в една зона е по-голямо, толкова новата форма е по-добре 

ориентирана спрямо преобладаващите потоци въздушно движение. Това 

условие може да бъде отчетено математически чрез израза: 

  𝑓𝑡 = 𝑚𝑖𝑛𝑘 {
∑ 𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

},                                                (2.8) 

където 𝑇𝑖 –продължителността на i-я полет за пресичане на сектор 

k; 

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1 – общия брой въздухоплавателни средства в сектор k  

От друга страна, този параметър има връзка и с натоварването на 

РП по наблюдение на въздушния трафик. 

Целевата функция, която обединява гореизложените параметри (2.4, 

2.7 и 2.8) може да се запише във вида: 

  𝑓 = 𝑐1. 𝑓𝑏 + 𝑐2. 𝑓𝑐 − 𝑐3. 𝑓𝑡 ,                                          (2.9) 

където с1, с2, с3 – теглови коефициенти, които позволяват 

включване/изключване на дадените параметри в зависимост от поставената 

цел при подобряване на преразпределението на въздушното пространство. 

Използваният метод за изследване и оценка на реално протичащите 

процеси и явления в системата за УВП е методът на математическото 

моделиране
9
, чрез който с помощта на специално създаден модел се 

отразяват присъщите й черти с достатъчна за практиката точност. При 

конкретната декомпозиция се прилага комбиниран подход, при който 

задачите се изпълняват както по етапи и направления в даден етап, така и 

паралелно в едно направление. Това е от съществено значение при 

изследване взаимодействието между тях в цялостния процес при различна 

                                                 
9
 Моделирането е метод за изучаване на различни процеси и явления. 



 

 

14 

 

степен на застъпване във времето. 

В глава втора е направена класификация на факторите, които влияят 

върху способностите на система за УВП. Принципното отчитане на 

съществените фактори, влияещи на способностите на системата при 

нейното моделиране схематично е показана на фиг. 29. 

 
Фиг. 29 Последователност на отчитане на съществените фактори, влияещи на процеса на УВП при 

неговото моделиране. 

В разработката са определени факторите, които влияят на процеса 

на УВП. Точността на поддържане на параметрите на полета от 

навигационните системи на въздухоплавателните средства заема особено 

място. Дефинирането на гъвкави структури от ВП е функция на грешките 

при определяне на местоположението на ВС в пространството.  

За постигането на необходимата безопасност на полетите и 

увеличаване на пропускателната способност на ВП е необходимо 

използваните системи за навигация да отговарят на изискванията за 

точност съгласно концепцията за навигационни способности, базирани на 

зоналната навигация (PBN). Това гарантира изпълнение на условието ВС 

да се намира в рамките на допустимите отклонения от зададената пътна 

линия (ЗПЛ) през 95% от времето на полета.  

Определянето на средния брой напускания на границите на трасе с 

ширина 2с за единица време се определя по формулата
10

: 

𝑁1 =
1

2𝜋
√−𝜌"(0) 𝑒

−
1

2

(𝑐−𝑚𝑥)2

𝜎𝑥
2

,    (2.12) 

където 𝜌"(0)– стойност на втората производна на нормираната 

                                                 
10

Молоканов, Г.Ф. Точность и надежность навигации летательных аппаратов. Москва, изд. 

„Машоностроение“, 1967, стр.71. 
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корелационна функция при 𝜏 = 0; 

𝑚𝑥– математическо очакване на случайната функция 

Х(𝑡); 

𝜎𝑥– средно квадратично отклонение на случайната 

функция Х(𝑡); 

Х(𝑡)– случайната функция, описваща траекторията на 

въздухоплавателното средство. 

С отчитане на уравнения 2.11, 2.12 и 2.13, при mx = 0 се получава: 

−𝑙𝑛𝑃0 =
𝑡

𝜋
√−𝜌"(0)𝑒

−
1

2

𝑐2

𝜎𝑙
2
 ,    (2.14) 

където 𝜎𝑙 – средна квадратична грешка при определяне на 

местоположението на въздухоплавателното средство; 

При заместване на c=lм и решаване на даденото уравнение се 

получава: 

𝑙м = 𝜎𝑙√2𝑙𝑛
𝑡√−𝜌"(0)

ln (
1

𝑃0
)𝜋

      (2.15) 

От уравнението може да се определи ширината на трасето, а от там 

и необходимите буфери въздушно пространство и други гъвкави структури. 

Точността на навигацията се характеризира от стойността на 

грешката при поддържане на зададена траектория т.нар. обща грешка на 

системата (TSE)
11

. В странично (напречно) направление на пътната 

линия, TSE включва: 

 грешка при определяне на пътната линия (PDE) – определя 

се от точността на използваните датчици за определяне на координатите на 

ВС.  

 грешка на навигационната система (NSE) – разликата 

между истинското и изчислено местоположение на ВС. Определя се от 

точността на използваните датчици за определяне на координатите на ВС и 

математическите модели за преобразуване на данните от датчиците в 

информация за отклонението от зададеното местоположение.  

 грешка на системата за индикация – възниква при 

изобразяване върху дисплеите на информация, необходима за насочване на 

въздухоплавателното средство. 

 грешка в пилотирането (FTE– Flight Technical Error) – 

представлява разликата между зададеното местоположение на ВС и 

                                                 
11

ICAO Doc 9613 Performance-based Navigation (PBN) Manual, p.118. 
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местоположението, отчитано от приборите. По своята същност тази грешка 

не е свързана със летателните умения на пилота, а от възможностите на 

използвания способ за управление на ВС – ръчен, директорен или 

автоматичен.  

Основна мярка на точността е средноквадратичната стойност 𝜎 на 

грешката на измерване на навигационния параметър. Определянето на 

неговите стойности зависи от използваните навигационни системи. 

При далекомерните РНС навигационния параметър е далечина. При 

тях е средноквадратичната грешка се определя от израза: 

𝜎𝑙 = 𝜎𝐷 =
𝑐

2
𝜎𝜏,      (2.22) 

където 𝜎𝑙 – средноквадратичната грешка на определяне на линията 

на положение, обусловена от допуснатата неточност при измерване на 

далечината D; 

𝜎𝐷 – средноквадратичната стойност на грешката при 

измерването на ∆𝐷; 

𝜎𝜏 – средноквадратичната стойност на грешката при 

измерването на времевия интервал на закъснението на сигнала; 

c – скоростта на разпространение на радиовълните. 

В ъгломерните РНС измерваният навигационен параметър е ъгъл 𝜃, 

който се измерва с грешка ∆𝜃. При тях средноквадратичната грешка се 

определя от израза: 

𝜎𝑙 = 𝐷𝜎𝜃,       (2.24) 

където 𝜎𝜃 – средноквадратичната стойност на грешката ∆𝜃. 

Аналогично за разликодалекомерните системи е в сила 

зависимостта: 

𝜎𝑙 =
𝑐 𝜎𝜏

2sin Ψ 2⁄
,       (2.28) 

Грешките, допускани от инерциалната навигационна система 

(ИНС), при измерване на навигационните параметри, се определят от 

грешките на акселерометрите. Грешките на акселерометрите са
12

:  

𝜀𝑎 = 𝜀𝑠𝑎 + 𝜀𝑟𝑎 + 𝜀𝑏𝑠𝑡𝑎 ,    (2.29) 

където: 𝜀𝑠𝑎 – постоянно отместване; 

𝜀𝑟𝑎 – случайна величина; 

𝜀𝑏𝑠𝑡𝑎 – отчита флуктуациите на постоянната систематична 

грешка. 

                                                 
12

 Алёшин Б.С., Веременко К.К., Черноморский А.И., Ориентация и навигация подвижных объектов, М.: 

Физмалит, 2006. 
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В съвременните системи за навигация широко приложение намира 

позиционния метод за определяне на координатите на ВС (фиг.40). При 

този метод местоположението на обекта се дефинират като пресечна точка 

на две или повече линии (повърхности) на положение. Грешките, които 

съпровождат изчисляването на всяка от тях, води до това, че изчисленото 

местоположение на ЛА се различава от действителното. 

 
Фиг. 40. Позиционен метод за определяне на мястото на ВС. 

Радиалната грешка r при определяне на местоположението на ВС 

може да се изчисли по формулата: 

𝑟 =
 √𝑙1

2+𝑙2
2+2𝑙1𝑙2 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑀

𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑀
    (2.44) 

Тъй като грешките 𝑙1 и 𝑙2 са случайни величини, то и радиалната 

грешка при определянето на местоположението на ЛА ще е случайна. При 

𝛼𝑀 = const се получава, че средноквадратичната стойност на радиалната 

грешка (𝜎𝑟) е: 

𝜎𝑟 =
√𝜎𝑙1

2 +𝜎𝑙2
2 +2𝜎𝑙1𝜎𝑙2𝜌 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑀

𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑀
    (2.45) 

където 𝜌 – коефициент на взаимна корелация на грешките на 

определяне на линиите на положение АВ и CD; 

𝜎𝑙1
и 𝜎𝑙2

 – средноквадратични стойности на грешките при 

определяне на линиите на местоположение. 

Съвместната плътност на грешките 𝑙1 и 𝑙2 е: 

𝑃(𝑙1, 𝑙2) = 𝑃(𝑙1)𝑃 (𝑙2) =
1

2𝜋𝜎𝑙1𝜎𝑙2

𝑒
−

1

2 
(

𝑙1
2

𝜎𝑙1
2  + 

𝑙2
2

𝜎𝑙2
2 )

 (2.49) 

Приравнявайки степенния показател на постоянно число (𝐶𝑙), се 

получава уравнение на линия, за която вероятната плътност 𝑃(𝑙1, 𝑙2), 

характеризираща грешката при определяне на местоположението на ВС, е 
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постоянна, т.е. 

𝐶𝑙
2 =  

𝑙1
2

𝜎𝑙1
2  +  

𝑙2
2

𝜎𝑙2
2      (2.50) 

От (2.50) може да се направи извода, че линията на постоянната 

вероятностна плътност 𝑃(𝑙1, 𝑙2) представлява елипса в координатна 

система, чиито оси съвпадат с нормалите към линиите на положение, а 

началото – с истинското местоположение на ЛА. Получената елипса се 

нарича елипса на грешките или елипса на разсейването. При 

изследването й обикновено се преминава към правоъгълна координатна 

система с начало в същата точка и оси, съвпадащи с осите на елипсата. 

 
Фиг. 41 Елипса на грешките. 

От фиг.41 се вижда, че истинското положение на ВС е в т.О, а 

линиите на положение се пресичат под ъгъл 𝛼𝑀 (𝛼𝑀 ≤ π/2). Когато 

измерването на линиите на положение се извършва с еднотипна апаратура 

т.е. точността е еднаква, и измерванията са независими, то размерите на 

осите на елипсата на разсейване се определят от изразите
13

: 

𝑎 = 𝜎𝑙1
𝐶𝑙 √

1

1− cos 𝛼𝑀
     (2.51) 

𝑏 = 𝜎𝑙2
𝐶𝑙 √

1

1+ cos 𝛼𝑀
     (2.52) 

От (2.51) и (2.52) се вижда, че при 𝛼𝑀 =
π

2
 и 𝜎𝑙1

= 𝜎𝑙2
= 𝜎𝑙, 

елипсата се трансформира в окръжност, тъй като 𝑎 = 𝑏 = 𝜎𝑙1
𝐶𝑙 . 

Вероятността (𝑃𝑀) за попадане на изчислената стойност на 

местоположението на ВС вътре в областта, ограничена от елипсата на 

грешките, съгласно (2.49) и (2.50), е: 

                                                 
13

 Иванов В.И., Ц. Петров, Д. Григоров, М. Николов. Авиационни радионавигационни устройства и 

системи, София:ВИ „Св. Георги Победоносец“, 1995, стр. 43. 
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𝑃𝑀 = ∬ 𝑃(𝑙1, 𝑙1) 𝑑𝑙1𝑑𝑙2 = 1 − 𝑒−
𝐶𝑙

2

2   (2.53) 

От съотношение (2.53) може да се определи връзката между 

вероятността (𝑃𝑀) и постоянната величина 𝐶𝑙, определяща размера на 

елипсата на разсейване: 

𝐶𝑙 = √−2 ln(1 − 𝑃𝑀)    (2.54) 

От формула (2.54) и задавайки различни стойности на 𝑃𝑀, може да 

се изчисли 𝐶𝑙, а от там и размера на елипсата на грешките. 

 

Изводи от глава ІІ 

1. Общото натоварване на РП е в пряка зависимост от 

интензивността на въздушното движение, което позволява да бъде 

използвано като критерий за оценка за степента на безопасност и 

ефективността на системата за ОВД, която от своя страна е функция на 

системата за УВП. 

2. Предложената целева функция описва условията за решаване на 

многокритериална оптимизационна задача, чийто резултат е рационално 

конфигуриране на структури на ВП в динамичен режим 

3. Приложеният математически апарат за оценка на елипсата на 

грешките позволява дефиниране на градивни модулни елементи на  

гъвкавите структури на ВП в зависимост от точностните навигационни 

характеристики на ВС. 

 

 

ГЛАВА III Методи за оптимизиране на процеса на управление на 

въздушното пространство 

На основа извършеният анализ на системата за УВП, описания 

метод за изследване на процесите, дефинираната целева функция и 

фактори, в трета глава са предложени методи за разпределение на 

въздушното пространство. 

Методът за модулно формиране на ВОЗ/ВРЗ се базира на 

разгледания в т. 2.3.2 математически апарат. От зависимост (2.50) и фиг. 41 

се вижда, че в общия случай формата на обема от ВП, в границите на което 

може да се намира ВС със зададена вероятност представлява елипсоид. 

Това тяло лесно се описва математически, но не е подходящо за използване 

като единица за разделяне и резервиране на наличното ВП.  

При разделянето на ВОЗ/ВРЗ на по-малки модули е необходимо те 

да отговарят на следните условия: 
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 формите на избраните структури (модули/основни единици) 

да наподобяват формата на обема от пространство, в което 

въздухоплавателното средство може да се намира със зададена вероятност; 

 обемът на модула за подразделяне да се приближава 

максимално до обема от пространство, в което въздухоплавателното 

средство може да се намира с зададена вероятност; 

 между отделните основните единици ВП да няма „празни 

пространства“ т.е наличният обем гъвкавата структура да може да бъде 

описан „без остатък“ от избраните основни структурни единици ВП. 

 формата на тези модули да бъде лесна за математическо 

описание и обработка от софтуера на компютърните системи 

Като изграждащи модули на гъвкави структури са предложени 

шестоъгълна призма и правоъгълен паралелепипед. За оценка 

изпълнението на поставените условия са изследвани техните сечения в 

хоризонтална равнина с елипсата на разсейване, както и сравнение между 

самите тях. Получените резултати (фиг. 45) показват, че при малки 

стойности на ексцентрицитета на елипсата на разсейване т.е. средствата за 

определяне на местоположението на ВС са с близки по стойност точности, 

тяло с основа правилният шестоъгълник е по-подходящата структура за 

деление на ВП.  

 
Фиг. 45 Стойности на функцията F(e) в зависимост от ексцентрицитета. 

При 𝑒 ≥ 0,5, правоъгълникът със страни 2a и 2b се приближава в 

по-голяма степен до елипсата, описваща областта от въздушно 

пространство в хоризонтална равнина, в която може да се намира ЛА с 

исканата от нас вероятност. 

Направените изследвания предлагат множество подходи за 

разделяне на зони. В методите, описани в т.1.3, авторите разглеждат 
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измислени сценарии, опростяват въздушния трафик чрез ограничаването 

му в система от главни маршрути и пресечни точки. Всички тези модели 

използват алгоритми, свързани с наличието на трасовата мрежа, за да могат 

приблизително да обхванат схемата на въздушните потоци. При тях остават 

някои неразрешени проблеми: 

 първо, не може да се гарантира формата на изпъкнал 

многоъгълник на новосформираните зони – някои от границите са 

„назъбени“, някои зони са с формата на буквата „С“, други са заградени от 

всички страни от един и същ сектор. 

 второ, изчисляването на параметрите на натоварването на РП, 

с изключение на броя въздухоплавателни средства, може да бъде 

ограничаващ фактор. Пресмятането трябва да се извърши за всяка една 

клетка и получените резултати да се добавят към останалите за да се 

определят крайните стойности на параметрите на зоната. 

Подходящ подход за избягване на недостатъци и удовлетворяване на 

поставените условия за възможно по-дълъг престой на ВС в конкретния 

сектор е съчетаването на „Диаграмата на Вороной“ с последващото 

прилагане на генетичния алгоритъм (ГА). Има следните етапи: 

Етап 1: Определяне на броя на зоните 

Приемливият брой зони е един от важните фактори за гарантиране 

на запазването на натоварването на РП в безопасни граници. Този брой 

зависи от въздушната обстановка и се движи в границите [Kmin,Kmax], 

където Kmin и Kmax са възможния минимален и максимален брой зони. 

Етап 2: Определяне на целевата функция 

Целевата функция, така както е записана в т.2.1 отчита връзката 

между параметрите на въздушния поток и елементите на натоварването на 

РП. Съгласно (2.9), тя има вида: 

  𝑓 = 𝑐1. 𝑓𝑏 + 𝑐2. 𝑓𝑐 − 𝑐3. 𝑓𝑡 ,                                          (3.16) 

където с1, с2, с3 – теглови коефициенти, които позволяват 

включване/изключване на дадените параметри в зависимост от поставената 

цел при подобряване на преразпределението на въздушното пространство. 

Етап 3: Прилагане на алгоритъм за преразпределение на 

въздушното пространство. 

Последователността на действията при разделяне на ВП на зони 

включва следните основни стъпки (фиг.47): 

1) Определяне на целите при разделяне на исканото ВП (S) и 

първоначалния брой зони (N) от първо ниво; 

2) Генериране на Р-брой точки в S;  
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3) Определяне на границите на новополучените зони: 

3.1) изчисляване на границите на зоните, като се 

използват генерираните N-брой точки и диаграмите на Вороной. 

3.2) определяне на външните граници – в зависимост от 

ограниченията на националното въздушно пространство или ФБВП (FAB) 

4) Въвеждане на база данни за въздушния трафик 

5) Изчисляване на стойностите на целевата функция за полученото 

разпределение на ВП; 

6) Проверка за изпълнение на заложените условия за прекратяване 

на операциите; 

7) Промяна на местоположението на генерираните N-брой точки с 

използването на генетичен алгоритъм; 

8) Изчисляване на стойностите на целевата функция за новото 

разпределение; 

9) Проверка за изпълнение на заложените условия за прекратяване 

на операциите;  

10) Ако поставените условия не са удовлетворени, то да се 

изпълнят отново т.3-9; 

11) Ако исканото ниво на подразделяне не е достигнато, да се 

определи новото въздушно пространство (S) и брой зони (N), и да 

се повторят стъпки от 2 до 7. 

Обслужваното въздушно пространство на Република България е 

разделено на 6 зони. Всяка от тях може да бъде допълнително разделена на 

две по височина, без да се променят хоризонталните граници. Съгласно 

описаните в т.3.1 маршрути от сборника с аеронавигационна информация, 

се изследва работата на предложения алгоритъм в три характерни случая: 

1) балансиране на натоварването на РП по наблюдение; 

2) балансиране на натоварването на РП по координация; 

3) преимуществено балансиране на натоварването на 

ръководителите на полети по наблюдение спрямо натоварване от 

дейностите по координиране на трафика. 

 



 

 

23 

 

 
Фиг. 47 Алгоритъм за разпределение на въздушното пространство. 

Определяне на c1,с2,с3 и N 

Генериране на N-на брой точки 

(позиции) във ВП (S) 

Определяне на границите на 

зоните чрез „Диаграма на 

Вороной“ 

Изчисляване на целевата 

функция 

Условие за край 

на алгоритъм? 

КРАЙ? 

Генетичен алгоритъм 

Ново местоположение 

на точките  

РЕЗУЛТАТ 

Начало 

Край 

да 

не 

БД 

въздушен 

трафик 
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Първи случай: Балансиране на натоварването на РП по 

наблюдение. 

При този случай се изследва разпределението на натоварването на 

ръководителите на полети за наблюдение на въздухоплавателните средства. 

Това е пряко свързано броя на въздухоплавателни средства, намиращи се 

под ръководството на конкретен РП. Неговите инструкции за насочени към 

предотвратяване на опасни сближения и стълкновения във въздуха. За 

целта коефициентът, отчитащ натоварването по наблюдение с1 (от 2.9) се 

приема за с1=1, а с2=0.  

При направените експерименти при този вариант са получени 

следните резултати при разделяне на пространството на 6 зоната (К=6), 

показани на фиг.76÷91: 

 

 
Фиг.76 Първоначално разпределение при λ= 80 

вс/час, средно време на престой в сектор преди 

оптимизацията - 4.8590 мин. 
 

 
Фиг. 77 Разпределение след прилагане на ГА при λ= 

80 вс/час, средно време на престой във сектор - 

5.4496 мин 

 

 

 
Фиг. 78 Средноквадратично отклонение на натоварването 

на зоните (%) от средното натоварване при λ= 80 вс/час: 

преди прилагане на ГА – 54.7819%, след прилагане на 

алгоритъма – 5.7509%. 

 
Фиг. 79. Средноквадратичното отклонение на броя 

пресичания на зоните (%) от средния брой пресичания при 

λ= 80 вс/час: преди прилагане на ГА – 55.2995 %, след 

прилагане на алгоритъма – 10.6205%.  

 

Зони преди оптимизиране 

Зони след оптимизиране 

Номер на зона 

Номер на зона 

Отклонение на натоварването от средното по зони 

Отклонение на броя пресичания от средното по зони 



 

При прилагането на гореописания алгоритъм се наблюдава 

значително по-равномерно разпределение на въздухоплавателните средства 

по зони. Средноквадратичното отклонение от средното натоварване за 

някои зони е 9,526 пъти по-малко (5.7509%) спрямо първоначалните 

стойности (54.7819%). Новите зони са с променена форма, която 

благоприятства увеличаването на пропускателната способност в 

зависимост от направлението на основните потоци, което се потвърждава и 

от моментния брой въздухоплавателни средства по зони. Новото разделяне 

и ориентация на зоните допълнително оказват влияние върху 

равномерността на разпределение на натоварването по координация. 

Средноквадратичното отклонение на броя пресичания на зоните от средния 

брой пресичания намалява 5,5 пъти (до 10.6205%) спрямо 

първоначалното (55.2995%). Промяната в средното време за престой в 

зоната е незначителна и остава сравнително кратко (5.4496 мин). 

При активиране на ВОЗ 3

 
Фиг. 88 Първоначално разпределение при 

активирана TSA 3 и λ= 80 вс/час, средно време на 
престой в сектор преди оптимизацията - 3.7460 мин. 

 

Фиг. 89 Разпределение след прилагане на ГА при 
активирана TSA 3 и λ= 80 вс/час, средно време на 

престой във сектор - 6.2034 мин 

 
Фиг. 90 Средноквадратично отклонение на натоварването 
на зоните (%) от средното натоварване при активирана TSA 

3 и λ= 80 вс/час: преди прилагане на ГА – 24.0139%, след 
прилагане на алгоритъма – 12.1567%. 

 
Фиг. 91 Средноквадратичното отклонение на броя 

пресичания на зоните (%) от средния брой пресичания при 
активирана TSA 3 и λ= 80 вс/час: преди прилагане на ГА – 

35.9187%, след прилагане на алгоритъма –21.9936%. 

Зони след оптимизиране 

Зони преди оптимизиране 

Номер на зона 

Номер на зона 

Отклонение на броя пресичания от средното по зони 

Отклонение на натоварването от средното по зони 



 

Втори случай: Балансиране на натоварването на РП по 

координиране на трафика. 

За изследване работата на алгоритъма в този случай, коефициентът 

(с2) от целевата функция, който отчита натоварването по координация се 

приема за 1, а с1=0. Резултатите са показани на фиг.92÷100: 

 

 
Фиг. 921 Първоначално разпределение при λ= 80 
вс/час, средно време на престой в сектор преди 

оптимизацията - 5.2205 мин. 

 
Фиг. 93 Средноквадратично отклонение на 

натоварването на зоните (%) от средното 
натоварване при λ= 80 вс/час: преди прилагане на 

ГА – 54.7819%, след прилагане на алгоритъма –
8.2119%. 

 

Фиг. 94 Средноквадратичното отклонение на броя 
пресичания на зоните (%) от средния брой 

пресичания при λ=80 вс/час: преди прилагане на ГА 
– 55.2995%, след прилагане на алгоритъма – 

11.1676%. 

  

Зони след оптимизиране 

Номер на зона 

Номер на зона 

Отклонение на натоварването от средното по зони 

Отклонение на броя пресичания от средното по зони 
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При активиране на ВОЗ 1 

 

 
Фиг. 95 Разпределение след прилагане на ГА при 
активирана TSA 1 и λ= 80 вс/час, средно време на 

престой във сектор - 5.4136 мин. 

 
Фиг. 96 Средноквадратично отклонение на 

натоварването на зоните (%) от средното 
натоварване при активирана TSA 1 и λ= 80 вс/час: 
преди прилагане на ГА - 54.7318%, след прилагане 

на алгоритъма –10.0711%. 

 

Фиг. 97 Средноквадратичното отклонение на броя 

пресичания на зоните (%) от средния брой 

пресичания при активирана TSA 1 и λ= 80 вс/час: 

преди прилагане на ГА – 55.2973%, след прилагане 

на алгоритъма –10.8570% 

.

 

Трети случай : Преимуществено балансиране на натоварването на 

ръководителите на полети по наблюдение (𝒇𝒃) спрямо натоварване от 

дейностите по координиране на трафика (𝒇𝒄). 

За проверка на работата на алгоритъма в този случай, 

коефициентите от целевата функция приемат стойности с1=1 и с2=0,5. 

Получени са следните резултати при разделяне на пространството на 6 

зоната (К=6), показани на фиг.101÷109: 

Номер на зона 

Зони след оптимизиране 

Отклонение на натоварването от средното по зони 

Номер на зона 

Отклонение на броя пресичания от средното по зони 



 

 
Фиг. 101 Разпределение след прилагане на ГА при 

активирана TSA 3 и λ= 80 вс/час, средно време на 

престой във сектор - 5.6443мин. 

 
Фиг. 102 Средноквадратично отклонение на 

натоварването на зоните (%) от средното 

натоварване при λ= 80 вс/час: преди прилагане на 

ГА – 54.7819%, след прилагане на алгоритъма – 

8.0072%. 

 
Фиг. 103 Средноквадратичното отклонение на броя 

пресичания на зоните (%) от средния брой 

пресичания при λ=80 вс/час: преди прилагане на ГА 

– 55.2995%, след прилагане на алгоритъма – 

10.7800%. 

 

 

 

 

 

Резултатите от проведените експерименти показват, че предложения 

алгоритъм балансира натоварването на ръководителите на полети при 

всички изследвани случаи. Това ясно се вижда при отчитане на 

стойностите на средноквадратичното отклонение от средното натоварване 

на зоните и средноквадратичното отклонение на броя пресичания на зоните 

от средния брой пресичания. Получените резултати показват, че след 

прилагане на алгоритъма, тези два показателя се имат от 1,5 до 10 пъти по-

малки стойности. Нарастване времето за престой в зоните средно с 1 мин. е 

свидетелство за по-добрата им ориентация спрямо основните потоци 

въздушно движение.  

Извършените експерименти с въвеждането на временно отделените 

зони потвърждават правилната работа на алгоритъма, в случай на 

необходимост от затварянето на обеми от въздушно пространство за 

провеждане на операции при кризи. Новото разделяне, формата и 

Номер на зона 

Номер на зона 

Отклонение на натоварването от средното по зони 

Отклонение на броя пресичания от средното по зони 
Зони след оптимизиране 
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ориентация на зоните увеличават пропускателната способност на ВП и 

подобряват равномерното разпределение на натоварването на РП по 

координация и наблюдение. 

Съществуващата в момента последователност на дейностите при 

изготвяне на План за използване на въздушното пространство, описана в 

т.1.2., изисква наличието на 24-часов предварителен период за анализ на 

данните за постъпилите заявки, очакваните забавяния на въздушните 

потоци и съгласуване на разработените варианти за разпределяне на 

управляемите структури. В процеса на съставяне на ПИВП (фиг.16) се 

налага отчитането на множество допускания за параметрите на 

предстоящия трафик, които често се разминават с тези на реално 

осъществените полети в деня на изпълнение. По тази причина е дадена 

възможност за промяна в разпределените структури чрез актуализиране на 

плана. При нея, обаче, реално се разрешава само и единствено отпадане на 

предварително заявени структури на ВП. Тази актуализация не отчита 

настъпилите промени във въздушните потоци, както и не позволява 

динамично управление на всички съществуващи гъвкави инструменти на 

разположение на ЦПРВП.  

Гореописаните недостатъци на използвания модел за изготвяне на 

ПИВП могат да бъдат преодолени чрез включването на описания в т. 3.1.2 

алгоритъм за разпределение на ВП (фиг.110) при актуализирането на плана. 

Новият модел реализира на практика гъвкаво управление на структурите на 

въздушното пространство при динамични промени на въздушния трафик, 

защото позволява: 

- реално отчитане на последните изменения в параметрите на 

потоците въздушно движение в деня на изпълнение на плана 

за използване на ВП; 

- адаптиране на съществуващите зони за обслужване на 

въздушното движение към промените във въздушната 

обстановка; 
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Фиг. 110 Модел за работа на системата за УВП при изготвяне/актуализиране на План за използване на въздушното пространство (ПИВП/АПИВП) 



 

- подобряване на ОВД чрез равномерно разпределение на 

натоварването на РП; 

- запазване и повишаване на нивото на безопасност на 

полетите поради недопускане на превишаването на 

установените норми за максимален брой едновременно 

обслужвани ВС от едно работно място; 

- намаляване на времето на реакция на системата за УВП на 

предстоящи промени във въздушната обстановка чрез 

съкращаване на периода на издаване на актуализации на 

ПИВП; 

- включването на нови гъвкави структури на ВП в АПИВП 

след издаването на предходната актуализация при наличието 

на необходимата заявка; 

- бързо и адекватно адаптиране на системата за УВД на 

настъпили изменения във въздушните потоци поради 

непланирано активиране на структури на ВП при 

изпълнение на задачи от военни въздухоплавателни средства 

за защита на въздушния суверенитет. 

Използваните технически средства за прилагане на алгоритъм в 

процеса на управление на ВП позволяват изчисляване на нова секторна 

конфигурация в рамките на 3 до 5 мин, което дава достатъчно време за 

предварителна подготовка на ръководителите на полети за предстоящите 

промени. Резултатите при прилагане на предложения модел конкретно за 

въздушното пространство на България ясно показват намаляване на 

неравномерността и величината на натоварване на РП до 6,5 пъти в някои 

от случаите. Разработената програма дава възможност за моделиране на 

ефекта (предварителна оценка) от затварянето за полети на зона от ВП при 

провеждане на въздушни операции при кризи от военен характер върху 

въздушното движение в обслужвания район за полетна информация. 

Динамиката в характеристиките на въздушния трафик в 

съвременните условия недвусмислено изисква прилагането на нови 

решения и подходи за развитие на системата за управление на въздушното 

пространство, като част от цялата система за аеронавигационно 

обслужване на въздушното движение. 
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Изводи от глава ІІІ 

1. Прилагането на алгоритъма за динамично разпределение на ВП 

по критерия „натоварване на РП по предотвратяване на конфликтни 

ситуации“, води до намаляване на натоварването на РП до 6,5 пъти в 

сравнение със съществуващата секторна конфигурация. 

2. Прилагането на алгоритъма за динамично разпределение на ВП 

по критерия „натоварване на РП по координация“, води до намаляване на 

натоварването на РП до 5,5 пъти в сравнение със съществуващата секторна 

конфигурация. Получената форма на секторните конфигурации  са 

ориентирани по основните направления на потоците въздушно движение 

3. Решаването на оптимизационната задача едновременно по 

двата критерия постига намаляване на натоварването на РП до 4 пъти при 

разрешаване на конфликтни ситуации и до 3 пъти при извършването на 

координация. 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Предложеният математически модел дава рационална конфигурация 

на структурите на ВП в съответствие с очакваното изменение на потока 

въздушно движение, което е основа за прилагането на динамичен подход 

при планирането и разпределението на ВП в реално време. 

2.  В резултат на приложението на предложения модел за работа на 

системата за УВП се усъвършенства процеса на планиране и 

разпределение на ВП, с което се повишава ефективността на системата за 

УВП при динамично изменение на външните фактори, чрез рационално 

разпределение на въздушното пространство и балансиране на 

натоварването на РП. 

 

III РАЗДЕЛ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

 

На база извършените анализи и изследвания в дисертационния труд, 

докторантът претендира за следните получени научни и научно-приложни 

резултати с оригинален принос: 

1. Допълнена е теорията на управление на въздушното движение по 

отношение на планиране и рационално разпределение на въздушното 

пространство чрез решаване на многокритериална оптимизационна задача. 

2. Предложен е адаптивен математически апарат за формализация на 

формализация на процеса на УВП. 
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3.  Предложен е метод за определяне на структури с подходяща 

форма и размери за модулно изграждане на гъвкави структури на ВП, в 

зависимост от точността на навигационните средства. 

4. Предложен е математически модел за рационално  конфигуриране 

на структурите на ВП в съответствие с очакваното изменение на потока 

въздушно движение с прилагането на динамичен подход при планирането 

и разпределението на ВП в реално време. 
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