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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Актуалност на проблема 
В авиацията, като динамична и високотехнологична индустрия, използването на 

съвременни решения на инженерни и икономически задачи е задължително изискване за 
авиационните оператори. Организациите, свързани с летателната експлоатация и техническото 
обслужване на авиационната техника, се стремят към оптималното използване на наличната 
информация за състоянието на оборудването и функционалните системи на въздухоплавателните 
средства.  

 
Цел на дисертационния труд и основни задачи  
 

 Целта на настоящия дисертационен труд е да разшири приложимостта на данните от СОК, 
заедно с информацията събирана при ЛЕ и ТО, чрез създаването на модел, който да бъде 
използван за анализ на техническото състояние на системите на ВС, и прогнозиране на настъпване 
на диагностични събития при осъществяване на оперативното техническо обслужване (ОТО). 
 Основните задачи, поставени за решаване в настоящата работа са: 

- създаване на структура за организация и съхранение на авиационна информация в 
релационна база данни; 

- реализиране на метод и алгоритъм за разчитане на запис от СОК; 
- разработка на метод за диагностициране на техническото състояние, чрез откриване 

настъпването на диагностични събития, в определена полетна фаза и с различни нива на 
значимост, според превишението на стойността на разглеждания параметър; 

- създаване на Интернет-базирана, единна информационна система (ИС), осигуряваща 
съхранение, систематизиране и обработка на информацията свързана със състоянието и 
извършените работи по ВС; 

- надграждане на известни методи за прогнозиране на техническо състояние, чрез 
приложението им за нуждите на ТО на ВС. 
 

Научна новост 
Настоящата разработка е насочена към решаване на проблемите при управление на риска, 

чрез подходящо структуриране на авиационната информация в релационна база данни. Решени са 
проблеми свързани с достъпа, сигурността и целостта на информацията. Предложената 
организация на данните подготвя възможността за реализация на единна ИС, която да отговаря на 
нуждите на АО и да улеснява взимането на управленски решения. Използван е подход за 
изграждане на съвременна ИС, в която има връзка, координация и предаване на данни през 
Интернет. 

Диагностичните методи приложени в настоящата работа използват разделяне на полета в 
отделни полетни фази и задаване на различни нива на превишение на следените параметри, според 
степента на риска.  

Иновация е демонстрираното приложение на статистически методи за прогнозиране на 
очакваното време на настъпване на следващо диагностично събитие, чрез използване 
едновременно на информацията от ЛЕ, ТО и СОК. Поддържането и повишаването на БП се 
осъществяват, чрез предварително установяване на възможни рискови ситуации, с определянето 
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на тенденция за увеличаване или намаляване на времето между настъпване на диагностични 
събития. 

 
 
Практическа приложимост 
Полученият ефект от извършването на прогнозиране за настъпване на диагностични 

събития е установяването на деградация в надеждността на разглежданата система според 
изчислената тенденция, а навременната подготовка за остраняване на неизправности води до 
оптимизиране на разходите за авиационния оператор за непланирано техническо обслужване и 
увеличаване на регулярността на полетите.  

Направени са аналитично и графично сравнение на изчислените резултати за време на 
настъпване на диагностично събитие с експериментални данни, както и оценка на точността на 
различните методи. 

Алгоритмите са реализирани програмно, чрез използване на съвременни техники от 
обектно-ориентираното програмиране на език за програмиране от високо ниво. 

 
Апробация на дисертационния труд 
Разработените в дисертационния труд модели и алгоритми, заедно със структурата за 

органиация и съхранение на на авиационна техническа информация, са приложени успешно при 
проектирането на информационната система IteraFDM от ИНТЕРАФЛОУ ООД. Това увеличава 
ефективността на действията на летателния и инженерно-техническия персонал, участващ в 
дейността на авиационните оператори. 

Използването на резултатите, получени в дисертационния труд, подобряват диагностиката 
и прогнозирането на техническото състояние на ВС и водят до повишаване нивото на 
безопасността на полетите. 

Основните части на дисертационния труд са публикувани в четири статии в научни 
списания, докладвани и обсъдени на конференция с международно участие. 

 
Публикации 
Основните постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани 4 статии, от 

които 3 самостоятелни и една в съавторство (посочен е на първо място). 
 

Структура и обем на дисертационния труд 
Дисертационният труд се състои от въведение, пет глави, описание на приносите, 

заключителна част, приложения, списък на публикациите и списък на използваната литература. 
Общият брой страници е 178. Основният текст е изложен на 133 страници и съдържа 63 фигури и 
24 таблици. Приложенията съдържат 36 страници, 67 фигури, 7 таблици и над 350 реда програмен 
код. Списъкът с използваната литература съдържа 52 заглавия, от които 11 на кирилица и 41 на 
латиница. 

 
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
ГЛАВА 1 Безопасност на полетите – основни понятия, класификация и фактори 
застрашаващи безопасността. Анализ на резултатите от литературния обзор 

В първа глава на дисертационния труд са въведени основните понятия, свързани с 
безопасността на полетите. Разгледани са особените ситуации (ОС) по време на полет, 
представляващи заплаха за безопасността на полетите. Направена е класификация на ОС, в 
зависимост от настъпилите последствия. Дефинирани са събития като предпоставки за авиационно 
произшествие (ПАП), авиационно произшествие (АП), тежки авиационни произшествия (ТАП) – 
аварии и катастрофи. 

Посочени и анализирани са основните фактори, влошаващи безопасността на полетите. 
Авиационните събития са разгледани и класифицирани и в зависимост от причините за 

тяхното възникване. Показано е, че главните причини за предпоставки за авиационни 
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произшествия и авиационни произшествия са конструктивно-производствени недостатъци на 
авиационната техника, недостатъците в подготовката на инженерно-техническия персонал, лошата 
организация в работата на звената на авиационно-техническата система (АТС), несъвършенствата 
в техническата документация. 

Специално внимание е обърнато на основните фактори, застрашаващи безопасността на 
полетите. 

 
1.3. Използване на полетните данни за повишаване безопасността на полетите 

Анализът на резултатите от направения литературен обзор показва, че на борда на 
съвременните ВС се използват системи за събиране на информация за настъпили откази и 
следене и визуализация на състоянието на функционалните системи на самолета. Такива системи 
са CFDS, AIDS, ECAM, EIS при Airbus и EICAS, CMS, CMCS, MCDP при Boeing. [11, 12]. 
Независимо от все по-широкото им разпространение, те имат редица недостатъци, когато се 
отнася до приложимостта на данните за повишаване на БП.  

На първо място е ограниченият обем от данни, които се визуализират по време на полет и 
дават насока за провеждане на ТО за отстраняване на неизправности. Информацията се извежда на 
пилотските екрани или на принтер, което не позволява автоматизиране на обработката и тя трябва 
да се бъде въвеждана на земя от оператори след приключване на полета. Това не се отнася за 
самолети оборудвани със система ACARS, която изпраща част от тази информация директно до 
станции на земята по време на полет. [15] 

На база на направения литературен обзор е видно, че на въпросът за използване на 
информация от СОК се обръща все по-голямо внимание. [36,38,43,45,46]. Наблюдава се тенденция 
към изнасяне на информационните системи за въвеждане на информация от ТО, в Интернет 
пространството, което улеснява достъпа от различни точки на земята. [27] Това е същевременно и 
недостатък, поради необходимостта от сложна организация за осигуяване на защитен достъп и 
сигурност на данните. [25] 

Невъзможността да се проследи процесът по възникване и развитие на настъпилите 
диагностични събития може да се компенсира с разчитане на информацията записана от СОК. 
Това е свързано с използването на специализирано оборудване за извличане на записите и софтуер 
за разчитането им. И в момента съществуват компютърни програми за разчитане на полетни 
записи от СОК, но липсват софтуерни решения, които са ориентирани към окрупняване на 
информацията от ЛЕ, ТО и СОК в масиви с единна структура. [9,13,14,18] 

Полетните данни съдържат обективна информация за проведения полет, част от която са 
приложените техники на управление по време на полета. Чрез тези данни може да бъде установена 
взимовръзката между настъпилите откази във функционалните системи на ВС и да бъдат 
разгледани действията по париране на възникнала ОС от страна на екипажа. 

Въведената информация в централизирана информационна система предоставя 
възможността полетните данни да бъдат анализирани бързо, точно и всички свързани с 
техническото обслужване да са запознати с техническото състояние на всяко ВС. Натрупаната за 
определен времеви период информация се използва за генериране на прогнози за евентуално 
настъпване на събития, които да бъдат проследени от инженерния състав и чрез своевременни 
финансова, логистична и техническа намеса да бъдат избегнати ситуации, които могат да доведат, 
както до сигурна парична загуба за АО, така и до материални щети, а в най-лошия вариант – 
катастрофа на ВС. 

Добре организираното, правилно и редовно попълване на информационните масиви, 
съдържащи полетна информация, дава възможност за реализация на един опростен, работещ, 
предвидим и лесен за изпълнение и контрол работен процес, от който полза имат всички нива и 
структури, ангажирани с управлението и експлоатацията на един авиационен парк. 

Необходимо е повишаване на информативността при извършването на мониторинг на 
особените ситуации в полет, с цел повишаване на нивото на БП. Непълното използване на големия 
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обем информация, който се генерира в АТС е разрешим проблем. Чрез създаването и използването 
на информационни системи, извършващи обективна и бърза обработка при количествения и 
качествения анализ на полетните данни, е възможно да се намали влиянието на човешкия фактор, 
като основна причина за възникване на особени ситуации, застрашаващи безопасността на 
полетите. 

1.4 . Изводи към първа глава 
1. Настоящата разработка е адресирана към една от основните задачи в АТС -  недопускането 

на авиационни произшествия с ВС, чрез адекватното използване на полетната информация 
и увеличаване регулярността на полетите при намаляване на времето за престой на земята 
на ВС. 

2. Въведени са използваните в дисертацията понятия, свързани с безопасността на полетите. 
3. Анализирани са и е извършена класификация на неблагоприятните фактори влияещи върху 

БП.  
4. Поради големия обем данни, който се генерира в АТС е установен излишък от информация, 

която не се използва при летателната и техническата експлоатация на ВС. 
5. Установена е необходимостта от повишаване на информативността при извършването на 

мониторинг на особените ситуации в полет, с цел повишаване на нивото на БП. 

ГЛАВА 2 Източници на техническа информация 

2.1. Данни от летателната експлоатация и техническото обслужване 
Данните от ЛЕ и ТО за даден самолет се попълват в технически/полетни дневници (TFLB) и 

на специални бланки, одобрени в плана за техническо обслужване на АО, които отразяват 
моментното техническо състояние на ВС.  Тези записи са формална форма на комуникация между 
обслужващ и летателен персонал. Въведените данни служат за анализ на качеството на техниката, 
с която оперира АО и са източник на информация при разследване на авиационно произшествие. 
 Изключително важно е отново да се отбележи въздействието на т.нар. „човешки фактор“ 
при летателната експлоатация и техническото обслужване на въздухоплавателните средства. При 
необходимост от извършване на действие от човек (напр. попълването на информация, било то в 
писмен или в електронен вид), е възможно то да бъде извършено неправилно, не изцяло или да не 
бъде извършено изобщо, поради ред причини. 
 Това налага разработването и внедряването на нови концепции за подпомагане и 
намаляване на влиянието на човешкия фактор, и най-вече - стресът и напрежението при работа. 
Наличието на информацията в цифров вид, намалява значително времето за извличане на данни и 
техния анализ. 

Моментното състояние на системите на самолета се следи от компютри и данните се 
съхраняват в защитени модули с памети от средствата за обективен контрол. Цел на тези системи 
са оптимизиране на параметрите на полета и повишаване на безопасността.  Тяхното предимство е 
в това, че съхраняват голям обем информация и са напълно автоматични устройства т.е. не се 
изисква човек да определя какво и кога ще се записва в тях, което елиминира въздействието на 
човешкия фактор върху данните и гарантира висока надеждност и сигурност на информацията. 

 
2.2 Данни от бордните електронни системи 

 На съвременните ВС има множество взаимосвързани електронни системи, които събират 
данни за моментното състояние на системите и оборудването на ВС. 
 
  В зависимост от свързаността им, регистрираните откази се разделят на 3 типа: 

- независим отказ - отказ на компонент от оборудването или система, без да оказва 
влияние на друга част от оборудването или системите на ВС; 

- първичен отказ - отказ на компонент или цяла функционална система, водещ до 
отказ в друга система; 

- вторичен отказ - загуба на функционалността на оборудване или система, в 
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резултат на първичен отказ. 
  Оборудваните с вградена система за следене за откази (BITE) компоненти дават по-
конкретна информация за мястото на отказа. Тя разделя откритите откази на вътрешни (напр. 
отказ на елемент в блока за управление) и външни (напр. отказ на сензор, свързан с конкретния 
блок). 
  Данните за тези откази (дата и час на настъпване, идентификатор на система, тип на отказа) 
се изобразяват на екраните от системата ECAM и могат да бъдат отпечатвани на хартия от 
бордовия принтер, с цел съхранение и последващ анализ. Това се прави винаги за т.нар. 
следполетни доклади (PFR), които съдържат основна информация за проведения полет и 
регистрираните откази.  
  Цифровата система за съхранение на полетни данни (DFDRS) представлява централизирана 
система, чиято цел е запис на множество параметри, получавани от различните системи на ВС. 
Тези записи служат впоследствие за определяне на причините довели до инцидент или 
произшествие, както и за анализ, с цел откриване на скрити дефекти и предсказване на откази. 
Съвременните системи надхвърлят многократно броя на задължително записваните 88 параметри, 
които са изброени в Приложение 1 на дисертационния труд. Броят на регистрираните параметри 
зависи от заредената конфигурация за запис на параметри в СОК (FDRPL-DFL). За анализ на 
записите от СОК е необходимо допълнително оборудване, предоставящо възможност за сваляне 
на данните от блока и специализиран софтуер за разчитане и анализ на информацията. 

В параграф 2.2.1 са дадени кратки исторически сведения за развитиети на СОК, започвайки 
от идеята за създаване на полетно записващо устройство и достигайки до съвременните системи 
от т.н. трето поколение. За тях е характерно, че електро-механичните технологии за запис са 
заменени от интегрални полупроводникови памети (твърдотелни). 

 

         
Фигура 2.5. СОК от трето поколение 

 Средствата за обективен контрол, използващи технологията на твърдия запис, се използват 
в комбинация с устройства за конвертиране на сигналите. Аналоговите сигнали, получавани от 
сензорите в ARINC-429 или ARINC-629 формат се преобразуват в цифрови сигнали отговарящи на 
спецификация ARINC-717.  
 
2.2.2. Средства за обективен контрол с бърз достъп 
 В началото на използване на тази технология са използвани магнитни ленти и оптични 
дискове (DAR). В последствие навлиза използването на карти с памет (QAR). Вече се използва и 
подобрена версия на QAR, при която данните се свалят без физически достъп до устройството 
(wireless), както и технология за предаване на данните в реално време към наземни станции (tele-
link), чрез използване на спътникови връзки. 
 В някои разработки блокът за управление (FDIMU) и блокът за съхранение (QAR) на 
полетни данни са интегрирани в едно цяло, където данните могат да бъдат съхранявани и на 
PCMCIA карта. Това удобство позволява бързо прехвърляне на данните, без участие на сложно и 
скъпо наземно оборудване. Намалява се драстично времето за което информацията може да бъде 
подложена на разчитане и анализ. 
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Фигура 2.7 – Разчетени полетни данни от СОК, превърнати в инженерни единици и визуализирани 
графично върху обща  времева ос 

 
Развитието на цифровите технологии води до намаляване на средствата, необходими за 

обслужването на тези модули, тъй като се използват презаписваеми памети с висока надеждност и 
голям брой цикли на четене и запис. 

С извършването на периодично сваляне и анализ на тези данни (FDM), се извършва 
диагностика на техническото състояние на ВС, чрез следене на състоянието на определени 
компоненти и записи на откази на техниката. Чрез реализиране на програмата за следене на 
качеството FOQA се изпълняват част от административните изискванията на Системата за 
управление на безопасността (SMS), която всеки авиационен оператор е длъжен да разработи, 
прилага и поддържа. Това прави възможно откриването на вероятен отказ преди да е настъпил, 
което намалява разходите за поддръжка на изправността на АТ и увеличава безопасността на 
полетите. 

 
2.3 Изводи към втора глава 

1. Системите за запис на откази записват информация за настъпили неизправности в 
ограничен брой системи. 

2. Съществуващите електронни системи на борда на ВС имат големи възможности, но 
предоставяната от тях информация е главно за нуждите на летателния екипаж. 

3. Диагностичните данни, които се извеждат на земята от системите за съхранение на 
насъпили откази не са обвързани с прогнозиране, което би било от полза на обслужващия 
персонал. 

4. СОК записват информация за параметрите по време на целия полет, включително 
информация за натоварванията върху конструкцията и данните от датчиците, които са част 
от електронното оборудване на повечето функционални системи на ВС. 
 

ГЛАВА 3 Разработване на информационна система за съхранение и обработка на 
авиационна информация 
 
3.1 Структуриране и организация за цифрово съхраняване на авиационна техническа информация 
(ADSS) 
 Основата на този труд беше поставена през 2011 година с реализацията на собствен 
алгоритъм за разчитане запис от СОК и приложението му в софтуер за разчитане на полетни 
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записи от СОК на ВС. Това навлизане в сферата на обективния контрол разкри недостатъчно 
ефективното и пълно използване на информацията за целите на ТО.  

През 2012 година бе разработена единна информационна система за управление на бази 
данни (СУБД) - програмата ACSTAT, чиято цел е чрез централизиран модел за съхранение на 
технически записи от различни бази на АО опериращ с няколко самолета, да се улесни 
документирането и проследяването на дейностите при оперативно (линейно) техническо 
обслужване (ОТО) и намали времето за обмен на информацията между отделните групи инженери 
(смени). 

 
3.1. Екрани с техническаинформация от системата ACSTAT 

 
Въведените данни са класифицирани по множество критерии, което дава възможност за 

прилагане на широк набор от филтри при генериране на справки за извършена или оставаща 
работа. Това е важно от гледна точка на безопасността на полетите. 

За целите на настоящата работа и за удовлетворяване на нуждите за осъвременяването на 
платформата, на която работи системата, както и за успешното прехвърляне на данните от 
оригиналната база данни (БД) в нова, която е със значително разширена структура и възможности, 
е специално разработено предложение за Стандарт за организация и съхранение на авиационна 
информация (ADSS). Разработена е структура на авиационна информация, която е конвертируема 
в универсален XML формат, което позволява преносимост чрез създаване на файлове за обмен на 
данни между различни системи. Чрез взаимосвързани таблици в релационна база данни (БД) е 
възможно оптималното използване на наличните ресурси и бързо въвеждане на информацията 
(минимум действия от страна на потребителя), както и бързо извличане на информация по 
зададени критерии (филтър). 

Стремежът е към увеличаване на информационната способност, чрез рационално 
използване от страна на потребителите, посредством създаване на информационна система за 
управление на авиационни данни, диагностика и прогнозиране на събития в АТ. Това води до 

оптимизиране на процесите, намаляване на рисковете и повишаване на 
безопасността на полетите. 
Информационната система съдържа 3 нива (фиг. 3.2), в които е разделена 
приложениата логика на процесите. За реализацията е избран съвременен език за 
програмиране от високо ниво C#, част от популярната платформа за разработване 
на софтуер Microsoft .Net Framework, както и релационната СУБД с доказани 
качества и високо ниво на съвместимост с избраната платформа за програмна 
реализация MS SQL Server. 
 
 Фигура 3.2 Нива на програмната реализация на информационната система  
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Фиг. 3.4. Структурна схема на ИС 

 
Първото, най-ниско ниво, е СУБД (DBMS). Тук се съхранява информацията в двоичен вид - 

има интерфейс за извършване на добавяне, промяна и изтриване на запис (IUD операции върху 
информацията), извличане на данни, прилагане на филтри и логическа обработка на данните 
(математически операции и групиране). Това ниво обикновено е предварително реализирано и се 
използват готови и утвърдени COTS решения. 

По средата е реализацията на стандарта ADSS и логиката свързана с информацията, която 
се обработва. Това е програмното описание на модела, който отговаря за съответните данни – 
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интерфейси, класове и обекти за съответното ниво на абстракция. Тук също така е и бизнес 
логиката, която извършва вторичен контрол при подаване на информация от потребителя. 

Най-горното ниво е потребителският интерфейс (UI), чрез който потребителите използват 
функционалните възможности на системата. Отделните възможности на съответните модули са 
групирани в съответни екрани с ергономичен и естетичен дизайн, за да се осигури максимален 
комфорт при използване на системата. 
3.1.1 Изисквания за формат на данните 

Основна необходимост е дефиниране на основни типове данни, разрешени символи и 
единен формат (конвенция) за въвеждане на основните параметри, което позволява на различни 
приложения да използват едни и същи данни и да ги интерпретират правилно, според нуждите. 

За незадължителните параметри е допустима стойност null. Параметрите, за които е 
задължително да имат стойност (различна от null), трябва да бъдат означени с етикет 
{Mandatory}. 

 
3.1.2 Изисквания към структурата на базата данни 
 При изграждането на структурата на БД е взета под внимание логическата връзка между 
различните обекти и проектирането е направено за ниво на абстракция, максимално близко до 
описанието на отделните обекти  

Сигурността на информацията е осигурена, чрез защита на данните от случайно изтриване 
и нива на пресонализиран достъп с отделни групи и права. Изтриването е изключително отговорна 
операция, тъй като в повечето случаи е необратима. За това е необходимо да се изградят поне 2 
степени на защита от неволно изтриване на информация от страна на потребителя (право + 
потвърждение). на АТС. 

Като допълнително ниво на сигурност за данните, които се променят често, с цел 
проследимост, в някои таблици има полета, в които се отразяват датата, часът и кой е направил 
промяната (логове). 
Подробна диаграма на структурата на базата данни, заедно с релационните отношения.  
3.1.3. Номенклатури 
Номенклатурите са основни данни, които дават информация за потребителите и тяхното ниво на 
достъп в системата, отделните ВС, функционалните им системи и мерните едици, които могат да 
бъдат използвани. Тяхното съдържание се променя сравнително рядко, но могат да се добавят 
нови по всяко време. Те имат „глобално“ значение за информационното осигуряване и се 
използват на различни места в системата. 
Въздухоплавателни средства 
 Данните се събират, обработват и визуализират за всяко ВС поотделно. Това е много важно, 
защото за настоящите цели на статистическата обработка има смисъл, когато се разглежда 
индивидуален обект, а не съвкупност. 

Таблица 3.1 - Структура на данни описваща обект “ВС“ 
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Функционални системи 
 За функционалните системи на ВС се използва общият стандарт за класифициране на 
функционални системи в търговската авиация ATA 100. Тази класификация е в основата на 
подредбата на техническата документация.  
 В Приложение 3 на дисертационния труд е даден списък на всички функционални системи 
ВС и техните кодове. 
Мерни единици 

Представянето на информацията в нормализиран вид (всеки параметър има стойност, която 
има определени граници), я прави лесна за възприемане и осигурява възможност за проверка на 
валидността на данните и построяването на изводи. Това увеличава информативността на данните. 

 
3.1.4 Информация от летателната експлоатация и техническото обслужване (ПТО и ОТО) на 
ВС 
Запис от технически/полетен дневник или друга форма на доклад 

Всеки технически запис се въвежда поотделно за всяко ВС. Чрез тези записи се определя 
техническото състояние, необходимостта и обхвата на ТО за всяко ВС. Номерът на записа в 
комбинация с регистрацията на самолета формират основния ключ на записа. За справочни цели 
се въвеждат дестинацията и определения номер на полета на превозвача, при който е извършено 
наблюдението. 

В полетата за описание се посочва кратко, точно и ясно естеството на наблюдението и 
извършеното действие. Тъй като за всеки запис и действие по ВС се носи персонална отговорност,  
задължително се пазят данни кой, кога (дата и час) и къде (локация) е въвел записа. Тази 
информация може да бъде от ключово значение при евентуално разследване. 
Инсталиран/Заменен компонент 
 При инсталиране или замяна на компоненти от оборудването на ВС (LRU) по време на ТО, 
в системата се въвежда информация, чрез която по-късно може да бъде извършена справка за 
проследяване на движението по компоненти между различните ВС. Инсталирането или замяната 
на компонент е критична операция, тъй като е пряко свързана с осигуряването на висока 
безопасност на полетите. За целите на статистическия анализ всяка замяна на компонент се счита 
за техническо диагностично събитие за съответната функционална система. 
Отложени дефекти 

Предвидена е струкура на данните, описваща диагностицираните неизправности при 
експлоатация на ВС, чието отстраняване е отложено за определен период от време (HIL), съгласно 
списък с минималното годно оборудване за допускане на ВС до експлоатация (MEL). За целите на 
статистическия анализ всеки отворен отложен дефект се счита за техническо диагностично 
събитие за съответната функционална система. 

 
3.1.5 Информация от средствата за обективен контрол 
 Основната цел на събирането, съхранението и анализът на записаните данни от полетите е 
да се подобри организацията и безопасността, да се повиши ефективността на подръжката и да се 
намалят оперативните разходи.  Използването на получената от анализа информация помага за 
намирането на нови начини за подобряване на безопасността на полетите и увеличаване на 
цялостната оперативна ефективност.  

За улеснение при изпълнение на задачите, свързани с обслужването и експлоатацията на АТ 
и реализирането на подходите за анализ на информацията, цел на разработваната ИС е не само 
съхранение на полетните данни, но и последващото им използване за целите на диагностиката и 
прогнозирането на техническото състояние и надеждността на АТ. 

В дизайна на структурите за съхранение на информация са отразени двете основни части 
при търговското ползване на ВС - летателната експлоатация и техническото обслужване. 
Изискванията към данните са съобразени със съвременните информационни стандарти и 
утвърдени практики при определяне на форматите на представяне на различните видове 
информация. 
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Фигура 3.8. Прототип на модулите за визуализация на запис от СОК 
 
При разчитането на данните от СОК се използват схеми (фиг. 3.4), предоставени от 

производителя на ВС. Схемата за запис на данни (DFL) зависи от типа на записващите системи. В 
нея се описват: 

• програмният метод използван от системите за извличане на данни – позиция на 
параметрите, броя битове, използвани за кодиране на тези параметри, вид и метод на 
кодиране; 

• функциите използвани за превръщане на записаната стойност към инженерна стойност на 
параметрите.  

 

 
 

Фигура 3.4.  Запис на полетни параметри от СОК 
Полетни параметри записвани от СОК 

Структурата на този обект е организирана, така че да отговаря на стандарта за запис на 
данни и да гарантира ефективно използване в процеса на разчитане на данните от СОК. 
 Видовете параметри са следните:  
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1. BNR (Binary) - аналогови данни - използва се за параметри с фиксирана точност, напр. 
скорост, височина, положение на управляващи повърности;  

2. DIS (Discrete) - цифрови данни със стойност 0 или 1 - използва се за положение на 
превключватели с 2 състояния (вкл/изкл);  

3. BCD (Binary Coded Decimal) - използва се за кодиране на стойности - напр. сериен номер; 
4. ISO (String) - използва се за кодиране на символни низове - напр. код на летище; 
5. COD (Matrix) - използва се за кодиране на стойности - напр. положение на превключвател с 

повече от 2 състояния. 
Кодът на всеки параметър задава от производителя и го идентифицира в неговата 

документация. За зададената конфигурация, участващите параметри трябва да бъдат с уникални 
кодове. Самолетната система, за която се отнася параметърът, се задава, за да могат разчетените 
стойности да бъдат подложени на статистически анализ, групирани по функционални системи. 
Минимална и максимална оперативни стойности са тези, които може да има параметърът при 
правилна експлоатация на ВС. Положението на параметъра в рамката за запис на данни се задава с 
позиция в цикъл, подрамка, дума и битове. Броят битове трябва да съответства на зададените 
битове за позицията. 
Матрица на състоянията 

Заради възможните вариации в броя им, значенията на възможните състояния, които могат 
да приемат параметри от тип COD се описват в отделна структура. Тези значения се използват при 
визуализиране на разчетени данни или възпроизвеждане на записи от СОК и въздействие върху 
свързани автомати на авиационни симулатори.  
 
3.2 Приложение на ADSS в информацинното осигуряване 

В процеса на проектиране на разработваната ИС е направен подробен анализ на нуждите на 
потребителите и спецификите на сфертата, които ще използват функционалностите на системата. 
Изискванията към системата се отразяват в техническото задание, необходимо за реализирането 
им: 

• да има възможност за работа със системата от множество точки чрез Интернет; 
• да се поддържат множество потребители с различни нива на достъп до функционалните 

възможности на системата; 
• всяко ВС да се разглежда поотделно в номенклатурата; 
• да се използва разделение на функционалните системи на ВС по АТА 100 спецификация; 
• въвеждане и редакция на данни от ЛЕ и ТО, включително информация за 

инсталирани/заменени компоненти и информация за отложени дефекти; 
• анализ на данни от СОК по стандарт ARINC 717; 

Основни предимства при правилно използване на стандарта за цифрово съхраняване на 
авиационна информация ADSS са високото ниво на защитеност на информацията от въвеждане на 
грешни стойности и спестяването на време и възможността от допускане на ръчни грешки при 
попълване на задължителната документация, което повишава качеството и удовлетвореността на 
персонала от извършеното ТО. Със системата трябва да се работи лесно и потребителите да не 
усещат напрежение или затормозяване при използване на отделните функционалности, както и да 
получават желаната информация, представена по подходящ начин.  

Възможностите на разработената системата AvData позволяват бърза и нагледна 
визуализация на техническото състояние на ВС при подготовка за полет. 

При преставянето на информацията във възприемчив за потребителите вид и превръщането 
на полетните данни от СОК в значещи стойности на отделните параметри се използват различни 
мерни единици. Изходната информация от разчетените полети се съхранява в табличен вид и е 
възможно създаването на графична визуализация на полета, съдържаща инженерните стойности 
на параметрите върху обща времева ос.  
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Фигура 3.9. Панел за управление на потребителските нива на достъп 
 

За нуждите на анализа на полетната информация е създаден модул с възможност за 
дефиниране на събития и стойности на съответните им прагове на значимост. Данните от този 
анализ могат да бъдат подложени на статистическа обработка и изработването на доклади с 
тенденции за нивото на безопасност. Според нормативните изисквания тези документи се 
съхраняват от АО и се представят на въздухоплавателните инспекции при извършването на 
планови проверки за нивото на безопасност и при разследване на АП 

 

 
 

Фигура 3.10. Екран за визуализация на текущото техническо състояние на парк от ВС 
 
. 
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Фигура 3.12. Списък с диагностицирани събития и възможност за филтриране на информацията 
 
Нагледна информация за безопасността и качеството на изпълняваните полети се получава 

при сравнението на данните за настъпили диагностични събития спрямо минал период, което дава 
търсената тенденция – дали броят им се е увеличил/намалил, в кои полетни фази се наблюдава 
увеличение/намаляване. Тази тенденция се използва в анализа при изграждането на стратегия и 
съответни мерки за повишаване на безопасността. 

 

 
 

Фигура 3.11. Екран за визуализация на тенденциите касаещи безопасността на полетите 
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Най-сериозната проверка и доказателство за приложимостта и успешното проектиране на 
информационната система е интегрирането и използването на данни от реални полети на АО и 
обратната връзка от страна на потребителите, на които е предоставена за ползване. 

 
3.3 Изводи към трета глава 

1. Разработено е предложение за структура и организация за съхранение на авиационна 
техническа информация (ADSS). 

2. Дефинирани са изисквания към структурата на базата данни, съдържанието на 
номенклатури, формата на данните от ЛЕ, ТО и СОК, и структурата на ИС. 

3. Разработена е информационна система (ACSTAT) за съхранение и обработка на авиационна 
техническа информация. Тази система е подобрена, чрез възможност за достъп през 
Интернет (AvData). 

4. Приложението на ADSS в информационото осигуряване е показано в третото поколение на 
системата (IteraFDM), даващо възможност по въведена информация от ЛЕ и ТО или по 
разчетени данни от СОК, да бъде определен броят на диагностичните събития, групирани 
по различни критерии – функционални системи, полетни фази, ниво на значимост. 

5. Възможността на информационната система за анализ на информацията за отложени 
дефекти за определен период и конкретно ВС, заедно с данните от въведените технически 
записи, позволява откриването на т.нар. повтаряеми дефекти, което е индикация за непълно 
или неправилно ТО. 

 
ГЛАВА 4 Обработка на полетната информация. Модел за диагностициране 
 Терминът „диагностично събитие“ и методите за откриване са обяснени в т.4.2. Всяко 
диагностично събитие може да има едно или няколко нива на значимост, което е важно при 
анализа на разглежданата информация. Необходима е възможност за математическо описание на 
проверката за изправност на съответния обект и за откриването на особени ситуации в полет по 
данни от СОК, като частен случай на диагностични събития. 
 Основната цел на тази част от информационната система е обединяването на 
многопосочната информация от ЛЕ и ТО и предоставянето й във вид, който е удобен за 
използване по различен начин от персонала на АО и организацията за ТО. 
 
4.1 Техническо състояние на обект от АТ 
 Техническото състояние представлява съответствието на свойствата на обекта в 
експлоатация, в определен момент от време, със зададените в техническата документация. 
Възможните състояния, в които може да се намира един обект са: 

1. Изправно състояние 
2. Работоспособно състояние 
3. Неизправно състояние – отказ, дефект, повреда 
4. Неработоспособно състояние 
 

4.2 Диагностични събития. Критерии за откриване 
 При техническата диагностика се прави оценка на техническото състояние на обекти на 
база на физични явления и процеси при тяхната експлоатация. Допустимото време за 
експлоатация (ресурс) на обект се определя от оценката на надеждността му и резултатите от 
техническата диагностика. Необходимостта от дефиниране на правило за взимане на решение 
относно състоянието на обекта и възможността за автоматизация, предполагат използването на 
формални методи за техническа диагностика. 

Разработеният в настоящата работа метод се базира на приемането, че във фиксиран 
момент от време, един обект може да бъде в едно единствено от множество състояния, съдържащо 
два елемента - изправно и неизправно. Обектът се разглежда като „черна кутия“, на входа на който 
въздействат n на брой входни сигнала (параметри) In, а на изхода обектът реагира с промяна на 
някой от своите m изходни параметри Om. Функционалните системи на ВС се разглеждат като 
обекти, чието техническо състояние се определя от състоянието на обектите, които ги изграждат. 
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Фигура 4.1. Модел на обект, предмет на диагностициране от системата 

 
При промяна на параметъра x се прави проверка за въведено в информационната система 

условие, т.н. „критерий за диагностично събитие“, относно стойността му. Формалността на 
метода предполага, че когато, в точно определен момент от време, съвкупността от данни 
отговорят положително на условията, включени в състава на критерия – настъпва диагностично 
събитие. 

При обработка на информацията, въведена като технически запис или получена чрез 
разчитане на запис от  СОК, тя се филтрира на база участие на конкретния параметър в 
предварително дефинираните условия, съставящи критериите.  

Условията, изпълнението на които характеризира поява на диагностично събитие, могат да 
бъдат формални (на база фиксирани стойности в документацията) и интуитивни (от практическия 
опит на потребителя, който задава данните за критерия). 

 

 
Фигура 4.2. Диагностично събитие 

 
Описанието на критериите представлява формален математичен модел на проверка за 

неизправен обект. В разработения модел на ИС е допустим следният синтактис на запис на 
условия, които след това се трансформират в програмен код: 

 
Таблица 4.1 - Синтаксис на условия за диагностични събития 

 
 
Критериите могат да бъдат разделени на два вида – прости (с едно условие) или съставни 

(съвкупност от логически свързани условия). Логиката, в която участват различните условия може 
да бъде два вида - И и/или ИЛИ. Особеност е, че се работи с негативна логика – т.е. изпълнението 
на условията води до негативен резултат. 
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Фигура 4.3. Логика И за настъпване на диагностично събитие 

 
Фигура 4.4. Логика ИЛИ за настъпване на диагностично събитие 

 
4.3. Алгоритъм за определяне на техническото състояние по данни от СОК 

Разработеният алгоритъм за използване на данни от СОК за определяне на техническото 
състояние се състои от три последователни етапа. В първия етап се задават стойности, определящи 
поведението на системата във вид на двоичен файл.  

Във втория етап се осъществява автоматизирано разчитане на данните от СОК и 
превтъчането им в значещи инженерни стойности. 

Структурата на данните записвана от бордните СОК е разгледана в Глава 3. Разчитат 
се даните, които се съдържат в един полетен сегмент. Понякога е необходимо да се направи 
предварителен анлиз и да се разделят отделните сегменти във файла, като се установят техните 
начална и крайна позиция. 

Преди да започне самото разчитане е необходимо да се създадат в компютърната памет 
необходимите програмни обекти, които съдържат структурата на данните необходима за 
разчитането. Тук влизат най-различни колекции съдържащи множество от обекти: за разчетените 
рамки, за обработените под-рамки, данните за всеки полетен параметър, за броячите и другите 
променливи.  

Условно алгоритъмът за разчитане на двоичния файл от DFDR (фиг. 4.6) може да бъде 
разделен на три части: прочитане на съдържанието на рамките, обработка на данните и записване 
на резултатите.  

Ключов момент при разчитането на полетни данни от СОК е т.нар. синхронизиране. Това 
представлява установяването на позицията на синхронизиращите думи в записа и задаването на 
начална точка за разчитането на данните. Тъй като мерната единица за времевия интервал е 
продължителността на една под-рамка, според ARINC-717 стандарта това е една секунда, откъдето 
за продължителността на една рамка се получава: 

subframesNumberlengthSubframeslengthFrame *][, =  (4.1) 

Установяването на първата синхронизираща дума на първата под-рамка от сегмента рамки, 
поставя началото на полета - нулевия момент. Оттук нататък всяка разчетена под-рамка увеличава 
брояча на времето, който е основен маркер за подредбата и анализа на информацията, след края на 
физическото прочитане на данните от файла. Изчислената продължителност на записа е: 
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framesCountlengthFrameslengthRecording *][, =  (4.2) 

Всяка под-рамка трябва да има размер равен на броя думи според използвания стандарт за 
запис на полетни параметри от СОК: 

wpsNumbersizeSubframe =  (4.3) 

Откъдето, най-малкият времеви сегмент е:  

wpsNumber
lengthSubframe

 
(4.4) 

За всеки параметър, част от заредената за разчитане конфигурация, се прави преобразуване 
от двоична стойност в инженерни единици по зададен алгоритъм (формула) и коефициенти за 
пресмятане. Правят се две проверки за валидност - една за двоичната стойност и проверка, която 
се извършва след преобразуването в инженерни единици. Всяка стойност извън оперативните 
граници трябва да бъде анализирана от инженерния състав, за възможни повреди в отчитащите 
сензори или грешки при задаването на конфигурацията за разчитане.  
Когато една рамка е напълно разчетена, в този момент е удобно да се направи проверка за 
прекъсване на операцията от страна на потребителя или, ако е настъпила фатална грешка, да бъде 
показана на екран. След приключване на разчитането на зададения входен файл, резултатите се 
запазват в универсален формат с използване на текстов разделител (в разглежданата ИС това е т.н. 
TSV последователност), който да може да бъде разчетен от други програмни средства и се 
преминава към анализ на получените данни (трети етап).  
 Анализът може да бъде два вида: 

• ръчен, който се извършва от страна на квалифициран оператор, който преглежда 
резултатите;  

• автоматичен анализ - чрез откриване и запис на диагностични събития.  
В настоящата разработка техническото състояние на ВС се разглежда чрез състоянието на 

отделните му функционални системи, с допускането, че причините за неизправно състояние са 
случайни, не са взимосвързани, и че при отстраняването им системата преминава в напълно 
изправно състояние. 

Чрез анализ на информацията се създават тенденции и данните се сравняват с теоретично 
изчислен модел, за да може да бъде направено очакване за техническото състояние в краткосрочен 
план (виж Глава 5). 

Предимствата на създаването на критерии за откриване на дигностични събития като част 
от функционалността на информационната система са основно две. Първо, че се създават 
еднократно, като е предвидена възможност за извършване на корекция (настройка) при 
необходимост. И второ, че се избягва субективният фактор при взимането на решение за 
настъпване на диагностично събитие от потребителя. Субективният фактор при взимането на 
решение може да бъде сериозен проблем, тъй като той до голяма степен зависи от нивото на 
квалификация и натрупания предишен опит на човека, който трябва да вземе адекватно решение 
според ситуацията. Създаването на единни критерии за детекция на събития спомага за 
намаляване на работното натоварване, тъй потребителят не трябва да мисли какви са били 
съображенията на предишния потребител при обработката на информацията и класифицирането 
на изхода от разглежданата ситуация като диагностично събитие. Отново всичко това води до 
благоприятни условия за поддържане и повишаване нивото на БП. 

Това разширява обема информация, който може да бъде подложен на статистически анализ 
и да бъде използван за подобряване на ТО на ВС чрез прогнозиране на настъпване на 
диагностични събития. 

Предложеният в настоящата работа начин за описване на данните и алгоритмите за 
откриване и обработка на събития позволява надграждане на съществуващите системи, които 
използват данните от СОК за откриване на събития, като позволява откриването на т.нар. 
диагностични събития по въведени данни от техническото обслужване. 
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Фигура 4.5 - Алгоритъм за обработка на информацията за оценка на техн. състояние на ВС 
 
4.3.1 Откриване на събития по данни от СОК. Полетни фази 

Събитията, които се откриват чрез анализ на данните, записани от СОК, могат да бъдат 
класифицирани като оперативни и/или технически. Оперативните се отнасят за техниките на 
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пилотиране и експлоатацията на ВС, докато техническите представляват интерес за наземния 
персонал и имат отношение към ТО на ВС.  

С цел намаляване на погрешно откритите събития - за всяко събитие се задава т.н. “полетна 
фаза“, в която да се следи за откриването му. За целите на настоящата работа са разработени 
условия на откриване на 12 полетни фази. 

Таблица 4.2 - Полетни фази и дефиниции 

 
 
В Приложение 4 на дисертационния труд е даден списък с поддържаните диагностични 

събития, типът им и полетните фази, в които се откриват от системата, при анализ на данни от 
СОК. Групирането на откритите събития по общи критерии за типовете ВС, като общите полетни 
фази, осигурява база, която може да се използва за статистически анализ на данните. 

Пример за описание на критерии за диагностични събития, касаещи ТО, настъпили по 
време на полет: 

 
FDM_024: Gear retraction/extention speed high 
{LGDOWN} <or> ({LGUP} <and> {LGLEVER} to EXTEND pos) <and> {CAS} > [Vlo]+x kt for 2 
sec 

 
Фигура 4.8 - Описание на критерии за диагностични събития чрез ADSS 
 
Предизвикателство при проектирането и реализацията на разглежданата ИС са случаите, 

при които се налага използването на различни стойности, спрямо които да се сравняват 
стойностите на разглежданите параметри, когато тези стойности приемат различни стойности, в 
различните етапи на полета. Това наложи разработване на възможност за гъвкаво тълкуване на 
данните и определяне на динамични прагове за едни и същи параметри в различни ситуации. 
Пример за такива стойности са безопасната скорост за излитане V2 и скоростта на кацане Vref, 
които зависят от положението на задкрилките и теглото в момента на излитане и кацане на ВС.  

За нуждите на управление на нивото на безопасност и оценка на риска, при разчитане на 
запис от СОК, потребителите могат да класифицират важността на събитието, чрез зададени нива 
на значимост според определени прагове на превишение на стойностите, като: информативно, 
маловажно (зелена зона), важно (жълта зона) или критично (червена зона). 
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Фигура 4.6 - Алгоритъм за разчитане на запис от DFDR 

 . 

 
 

Фигура 4.7 - Полетни фази, като част от полетния профил 
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Таблица 4.3 - Примерно задаване на нива на значимост на диагностично събитие 
Code Description Minor Major Critical 

CAP_03I Speed high at gear down 
(VLO retraction) 220 kt 225 kt 235 kt 

  
Наличието на дефинирани в ИС диагностични събития, със съответни нива на значимост, 

позволява анализ и оценка на техническото състояние на обект, част от АТ и дава възможност да 
се направят връзки, които има опасност да останат незабелязани. За адекватни значения и логика 
на критериите се работи съвместно с летателния екипаж и персонала за наземно обслужване. 
 

4.3.2 Диагностични събития свързани с ТО на ВС 
За целите на статистическия анализ, който е разгледан в глава 5, ще бъде обърнато 

внимание на техническите диагностични събития за съответните функционални системи на ВС. 
Към тези събития се отнасят:  

• всяка замяна на компонент,  
• всеки отворен отложен дефект в ИС,  
• предварително дефинирани критерии за откриване на диагностично събитие чрез 

използване на информацията от СОК. 
Нуждата и ползите от използването на полетни данни от СОК са в няколко направления: 

• за откриване на събития свързани с ТО на ВС в полет,  
• при анализ за отклонения от стандартните практики на пилотиране, 
• за потвърждаване на летателна и техническа годност след проведени наземни 

тестове или облитане. 
Примери за събития с голяма важност за ТО на ВС, които се откриват чрез въведени 

технически записи в ИС, са прекалено честата смяна на един и същ компонент в съответната 
система, или установеното превишаване на параметър касаещ техническото състояние на 
двигателя (продължително претоварване).  

Списъкът с откритите диагностичните събития, както и информация за самото разчитане, се 
съхранява под формата на доклад за извършено разчитане (фиг. 4.9). Крайният резултат след 
завършване на алгоритъма е еднозначно определяне на техническото състояние на разглежданите 
обекти (системи), като изправни или неизправни. 

Навременните и превантивни технически операции в ТО могат да намалят стреса от 
работното натоварване на обслужващия персонал и да редуцират финансовите разходи на АО за 
непредвидени ситуации, при които ВС не може да изпълнява търговски полети (AOG) и престоят 
на земя е икономически неизгоден.  

Натрупаните статистически данни се използват за анализ на причините за възникване и 
подобряване на подготовката на екипажите при определени събития групирани по съответен 
признак: възникване в определни фази, на определени летища, за определени типове ВС. Изготвят 
се периодични доклади за откритите събития и след анализ на информацията се изготвят 
препоръки за подобряване на показателите и поддържане на високо ниво на БП. 
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Фигура 4.9 - Примерен доклад от системата IteraFDM за разчитане на данни от СОК 

   

4.4 Изводи към четвърта глава 
1. Дефинирано е понятитето „диагностично събитие“ и е определен подходът за задаване на 

критериите за откриването му. 
2. Разработен е алгоритъм за разчитане на запис от СОК и представяне на информацията в 

табличен и графичен вид.  
3. Разработен е алгоритъм за определяне на техническото състояние на функционална система 

на ВС по данни от СОК. 
4. Разработени са логически критерии за разделяне на полетния профил на 12 отделни етапа 

(полетни фази), локализиращи моментите на настъпване на диагностични събития. 
5. Разработени са условия за откриване на диагностични събития в зависимост от полетната 

фаза и степента на значимост. 
 

ГЛАВА 5 Прогнозиране на техническо състояние на ВС 
 При анализа на данните от СОК се получава информация за стойностите на параметрите за 

целия полет, а не само дали дадена функционална система е изправна или има възникнал отказ. 
Това позволява откриването на тендеции в изменението на стойностите на параметрите по време 
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на полет и дава възможност за прогнозиране на техническото състояние на обекта. Анализът на 
регистрираните диагностични събития позволява предвиждане на изправността на конкретна 
функционална система на ВС, както и създаването на подробни доклади със статистическа 
информация и тенденция за нивото на БП според значимостта на събитията. 

Получаването на статистически показатели за безопасността на полетите изисква събиране, 
обработка и анализ на данни за опасността и нейните прояви за достатъчно големи времеви 
периоди и в достатъчно обемни и еднородни по изследвани признаци масиви. 

Като източници на информация могат да се използват:  
• отчети и резултати от изследвания на аварирали и отказали обекти на авиационната 

техника; 
• отчети по изследвания на отклонения в експлоатацията и обслужването на ВС; 
• отчетна документация за нальота и изработения ресурс на ВС;  
• информация от СОК на полета и от контролно-измервателната апаратура (бордна и 

наземна); 
• доклади за допуснати инциденти; 
• документи за причините за отказа, откритите нередности и допуснатите нарушения;  
• актовете от разследване на причините за АП. 

 
5.1 Статистически анализ на данните от СОК и техническата експлоатация на ВС 

Както бе описано в т. 4.2 - приемаме, че моментното състояние на обект може да бъде 
характеризирано като изправно или неизправно, следователно променливата X  е количествена 
(т.е. може да се измери) и може да приема следните дискретни стойности: 0 (изправно състояние) 
или 1 (неизправно състояние).  

}1,0{=X  (5.1) 
От гледна точка на ТО - дискретната стойност, която отговаря на неизправно състояние 

дефинира настъпването на отказ в разглежданата функционална система на ВС. Целта на текущия 
анализ на информацията за отразени в информационната система откази е оценка на честотата на 
настъпване и съставянето на предположение за време на настъпване на следващ отказ в същия 
обект. 
 Вероятността за възникване на отказ в разглежданата функционална система във всеки 
определен момент от разглеждания интервал, се приема равна на вероятността за не-настъпване на 
отказ в обекта. В противен случай подлагането на информацията на статистически анализ би било 
неподходящо. 
 При експериментално оценяване на техническото състояние  на обект от АТ, при което се 
използват реални опитни данни, основно се оценяват два вида показатели:  

• характеризиращи време на работа (наработка до отказ, средно време между отказите и др.) - 
при тях се работи с интервали от време - напр. време между две реализации на наблюдаваните 
величини, 

• характеризиращи вероятност (напр. изправно състояние в произволен момент) - при тях се 
взима броят реализации на случайните величини от опитните данни т.е. броят регистрирани 
диагностични събития в ИС. 

В случая при използване на данни от СОК натрупани в продължение на произволен 
интервал време - нямаме априорни сведения за вида на функцията на разпределние, което налага 
използването на изчислителен метод с приемането на хипотеза за вида и характеристиките на 
закона на разпределение 

 
5.2 Математични методи за предвиждане на диагностични събития 

При оценка на техническото състояние на обект от АТ се използват данните, получени след 
изпълнението на алгоритъма описан в т. 4.3. Данните, натрупани за определен период от време, се 
подлагат на статистически анализ, с цел изчисляване на очаквания момент на настъпване на 
следващ отказ. За целта на изследването се прилага емпиричен (на базата на опитни данни) модел, 
в който се разглежда самостоятелен обект (единично ВС). 

Предварително приемам, че: 
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- отказите не са взаимосвързани, т.е. няма зависимост между времето на наработка между отказите 
(след отстраняването на всеки отказ обектът се счита за напълно работоспособен); 

- отказите са независими, т.е. не се отчита евентуално влияние на външни фактори (откази в други 
системи и диагностични събития, които са свързани с настъпването на отказ в друга функционална 
система). 
 Вероятността при определени условия даден обект да изпълнява задоволително своето 
предназначение за определен период от време е практическата дефиниция за надеждност. Това е 
стойност между 0 и 1. 

]1;0[)( =XP  (5.2) 
  
В следващите точки се разглеждат 3 метода за предвиждане на диагностично събитие свързано с 
ТО на ВС, чиято програмна реализация е дадена в Приложение 5 на дисертационния труд. 
 
5.2.1 Средно време между събития (Метод А) 

При разглеждане на експеримент с N опита (популация) и n реализации (извадка) трябва да 
има 1>n  реализации, за да има база, на която да се направи оценка на следващ интервал на 
настъпване да диагностично събитие. 

За всяко следващо събитие се изчислява наработката до отказ (TBF) за настъпилите 
събития до момента на настъпване на текущото събитие. 

n

TBFTBFTBF
x

n

i
ii∑

=
+ −+

= 1
11 )(

,    nnext TBFxTBF +=exp_  

(5.3) (5.4) 

 
5.2.2 Сравнение с предварително известен закон (Метод Б) 

 

Експлоатационният живот на всеки един обект се характеризира с 3 етапа: въвеждане в 
експлоатация, работен период и извеждане от експлоатация (фиг. 5.1). 

 

 
Фигура 5.1 - Интензивност на отказите по време на жизнения цикъл на изделие 

 
През работния период (който предполага .const=λ ) наработката до отказ е обратно 

пропорционална на интензивността на отказите λ: 

λ
1

=MTBF , 
(5.5) 

 Приложено към условията на ТО на ВС примери за възстановяеми обекти са части от 
функционалните системи, които както по-голямата част от РЕО, са неколкократно резервирани. 
Невъзстановяеми обекти са компоненти, които след отказ е задължително да се подменят с нови – 
като лампите на фаровете за кацане. 

Според теорията на надеждността, по експоненциален закон е разпределено времето на 
безотказна работа при внеапни откази и наработката не влияе на надеждността. Това свойство, че 
бъдещето на процеса не зависи от неговото минало, е валидно само за експоненциалното 
разпределение и приемам, че системата ще работи с диагностични събития настъпили във II 
период, които са случайни се описват с експоненциално разпределение: 

MTBF
t

etetR
−

=−= λ)( , 
(5.6) 
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 Това прави възможно изчислението на вероятността за настъпване на отказ след определен 
период от време, при първоначално известна интензивност на отказите.  

Доверителните интервали за очакваните стойности нямат смисъл в нашия случай, тъй като 
те те се определят само за очакван интензитет на отказите за зададения интервал от време за 
обекти, които след това се подменят с нови. За целите на настоящата разработка най-голямо 
значение има определянето на следващ момент на настъпване на диагностично събитие, а не броят 
събития за бъдещ период от време. 

Предвиждането на следващ отказ може да се използва в редица процеси, които са част от 
експлоатацията и обслужването на ВС, като: 

• оценка дали надеждността е над определен праг; 
• откриване на потенциални събития, застрашаващи безопасността; 
• анализ и оценка за надеждността на дадена система на разглежданото ВС; 
• сравнение на надеждностите на една и съща система на две различни ВС; 
• планиране на логистичното осигуряване на резервни части; 
• поставяне на цели за разработване на тестове на надеждността; 

Мерната единица за време, която се използва е един полет (прелитане от точка А до точка 
Б). В програмната реализация е създадена специалната структура PredictionResults, която служи 
за съхранение на резултатите от анализа на данните. Тя съдържа информация за: 

• полетите, при които е настъпило диагностично събитие в разглежданата система; 
• последния полет с настъпило диагностично събитие; 
• средния брой полети между отказите; 
• очаквана стойност, за следващ полет с настъпване на отказ, по метод на средно време 

между отказите; 
• най-близко очаквано време за настъпване на събитие; 
• оценка за съвпадение с теоретичния модел на разпределение. 
Допълнително структурата пази информация за: 
• координатите на точките, които описват тенденцията; 
• наклонът на тенденцията; 
• координатите определящи времето на очаквано настъпване на следващо диагностично 

събитие, част от разглежданата система; 
Съдържанието на специално създадения клас StatisticalProbability, съдържащ реализацията 

на методите и структурите, необходими за статистическа обработка на данните, се използва чрез 
създадения обект dataAnalysis. Основният метод на този клас, който извършва същинските 
изчисления по пресмятане на вероятността за настъпване на събитие и моментът, е функцията 
GetP. Тя приема като входни параметри подадени аргументи за: 

• обема на популацията (общия брой полети); 
• размера на извадката (масив от полети с настъпило диагностично събитие); 
• вида, който да бъде използван за теоретичния модел на разпределение на отказите; 
• флаг, дали да се използва допълнителен период за изчисление на следващия полет, при 

който се очаква да настъпи диагностично събитие. 
Към масива съдържащ времената на настъпване на диагностичните събития се предявяват 

следните изисквания: 
• трябва да съдържа поне 2 стойности; 
• не трябва да съдържа повтарящи се стойности (което не би било логично); 
• стойностите да са подредени във възходящ ред - по ред на настъпване; 
• максималната стойност не трябва да е по-голяма от максималния брой полети, които се 

разглеждат. 
Статистическият анализ започва с определяне на наработката до настъпване на събитие 

(TBF) it  между времената на настъпване на две съседни събития d . 

1−−= iii ddt , (5.7) 
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С приоритет се използва действителната (извадкова) средна стойност на броя полети без 
отказ x , тъй като дава по-малка дисперсия на резултатите, но чрез параметризиране на 
алгоритъма е възможно използване на очакваната наработкаµ . 

  ∑
=

=
n

i
itn

x
1

1 ,      
n
N

=µ  
(5.8) (5.9) 

За удобство се въвежда безмерната величина ix , която представлява отношението между 
всяка наработка до отказ it  и средната стойност µ . 

µ
i

i
t

x = , 
(5.10) 

От минималната и максималната стойност на ix  се определят броят интервали на 
групиране K  и величината на интервала ∆ : 

n
xx
lg3.31

minmax

+
−

=∆ ,      
∆
−

= minmax xx
K  

(5.11) (5.12) 

 След закръгление стойността на ∆  се избира така, че K  да е възможно по-голям и се 
закръглява до цяло число. 

Определят се периодите на разглеждане, които са с интервал: 

K
T

i =∆ , 
(5.13) 

 Всеки период е отделен обект от специално разработен тип StatisticalData, с начална и 
крайна времева стойност с предварително зададена точност, който съдържа информация за 
очакваните и за реално настъпилите събития. За нуждите при пресмятане на следващия очакван 
полет с отказ се създава допълнителен период, в който се прогнозират отказите, според избрания 
теоретичен модел на разпределение. 
 За всеки период се определят броят на случайните реализации  (настъпили диагностични 
събития) m  и вероятността )(xf i  за попадане на времето до настъпване на събитие в съответния 
интервал ∆ . 

K  i∆  im  
nK
m

xf i
i =)(  

... ... ... ... 
Таблицата се преподрежда, така че броят реализации да е във вариационен (възходящ) ред. 

Това позволява построявнаето на хистограма, на която за всяко K  по абсцисата се нанася 
съответната стойност на )(xf i  по ординатната ос. Свързването на точките (червената линия) дава 
нагледна представа за вида на разпределението )(xyi . Чрез интерполация се постига изглаждане 
на формата на кривата на разпределение (зелената линия) 

 
Фигура 5.2 - Хистограма на примерно разпределение на отказите в съответните интервали 
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 След изчисляването на броя на натрупаните събития icr  за всеки период K  се намира 
честотата на настъпилите събития за съответния период icfr . 
 
 
 

K  im  iii mcrcr += −1  
i

i
i cr

m
xcfr

max
)( =  

... ... ... ... 

∑=  icrmax   1 

 
Проверката за валидност на изчисленията представлява сума на вероятностите на 

настъпилите събития за всеки период, която трябва да е 1. Като се отчетат грешките от 
закръгление за валидна програмна стойност се счита по-голяма от 0.99 
 Следва изчисление на броя на натрупаните очаквани събития ice  за всеки период K  и се 
намира честотата на очакваните събития за съответния период icfe . Пресмятат се броя очаквани 
събития от експоненциалното разпределение, като за всеки период се интегрира върху затворен 
интервал и за всеки период се записва натрупаният брой очаквани диагностични събития, които се 
разпределят равномерно за съответния период. Допълнително се смята и един предстоящ период, 
за да се направи предположение за времето на настъпване на следващото събитие. 
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i

i
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∑=   icemax  1 

 
Проверката за валидност на изчисленията представлява сума на вероятностите на 

очакваните събития за всеки период, която трябва да е 1. 
За проверка на )(xyi  за съответствие с опитните данни се прилага критерият хи-квадрат 

( 2χ ). Пресмятат се отклоненията от средната стойност µ∆  и се намират вариацията 2σ  и 
стандартното отклонение S . 

∑
=

∆=
n

in 1

22 1
µσ ,    2σ=S  

(5.14) (5.15) 

 Оттук вече могат да бъдат определени границите на валидните стойности около средната 
стойност на наработката до отказ µ : 
 

SP −= µmin ,    SP += µmax  (5.16) (5.17) 
 Стойностите извън тези граници се наричат откъснати стойности (outlier). Това може да се 
дължи на промяна на начина на измерване или на експериментална грешка. Когато стойността е в 
резултат от грешка, се изключва от анализа. В нашия случай такава стойност може да означава, че 
преди това не е отчетено настъпило събитие, затова не я изключваме от анализа, въпреки че тя 
внася изкривяване на резултата.  
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Фигура 5.3 - Разпределение на стойностите 

 спрямо граничните стойности с наличие на откъсната стойност 
 

 Пресмятат се реалната *
iP и очакваната iP  вероятности спрямо броя на настъпилите 

диагностични събития im  за всеки интервал K , след което се намира стойността на 2χ . 
Резултатът от проверката за съответствие на опитните резултати с теоретичните се 

закръглява до 4-тия знак. За да е валиден методът на прогнозиране с теоретичен модел на 
разпределние са в сила следните предположения: 
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• данните за броя диагностични събития са надеждни, т.е. от сигурен източник; 
• отказите са независими от външни въздействия, т.е. са напълно случайни. 
• обектите се експлоатират по правилен начин съгласно техническата документация; 
• всяко диагностично събитие се третира като отказ на цялата разглеждана 

функционална система. 
 
5.2.3 Регресивен анализ (интерполация) и тенденция (Метод В) 

В числения анализ методът на конструиране на нови числени стойности в област от 
известни числени стойности, които са получени в резултат на проведени експерименти се нарича 
интерполация. Видът на интерполацията зависи от избраната функция за интерполиране. В 
настоящата работа, предвид сложността на задачите, програмно реализирани са алгоритъм на 
Нютон и алгоритъм за получаване на естествени криви. Последният се характеризира с добра 
точност при наличие до 100 поддържащи точки и при него за всеки интервал межди две междинни 
точки се изчислява интерполационна функция.  

За всеки от тези интервали x-xi се изчислява кубичен полином: 
32 )()()()( iiiiiiii xxdxxcxxbaxp −+−+−+=  (5.18) 

 Тенденцията представлява права линия, която е най-точно приближение на известни 
стойности. В настоящата работа програмно реализиран е методът на най-малките квадрати, като 
точен метод за построяване на тенденция. Чрез него се минимизира сумата на квадратите на 
отстоянията на точките от правата. При използването на тези суми, точки с големи отстояния 
(откъснати стойности) могат да доведат до изкривяване на тенденцията. По този метод при 
известни координати на основните точки, се пресмята наклонът на тенденцията и функцията за 
изчисление на координатите на пресичане. 
 След като разполагаме с данни за интерполацията и тенденцията на данните за настъпили 
диагностични събития в разглежданата система на ВС, се прави изчисление на предполагаемото 
време около което се очаква настъпване на следващо диагностично събитие. 
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5.2.4 Оценка на точността на методите 
За всеки от разгледаните методи е направена оценка на точността, чрез разликата във 

времената на реалното и очакваното настъпване на диагностично събитие. 
nextnextreal TBFTBFTBF exp__ −=∆  (5.19) 

При приключване на експеримента, общата оценка за точност на метода е: 

n

TBF
eval

n

i
i∑

=

∆
= 1  

(5.20) 

Положителни стойности на оценката показват настъпване на следващо събитие след 
изчислената гранична стойност. Това се счита за добре, тъй като ако граничната стойност е 
заложена като краен срок за набавяне на необходими резервни части и оборудване – 
обслужващият персонал ще бъде подготвен за настъпването на събитието и ще може да приведе 
ВС в изправно състояние за по-кратко време, на по-ниска цена и с по-малко стрес при 
изпълнението на задачите по ТО. Всички тези фактори са крайно благоприятни за безопасността 
на полетите. 

Отрицателните стойности на оценките означават, че следващото събитие е настъпило преди 
изчислената гранична стойност. Това може да се използва като индикация за деградация в 
надеждността на разглежданата система и е необходимо да се направи задълбочен инженерен 
анализ на причините водещи до тази негативна тенденция във времената до отказ. 

Като допълнителна оценка на методите е въведена точкова система за оценяване. При тази 
система, при наличие на данни за следващо настъпило диагностично събитие, на най-близкото 
предположено време за настъпване се дават 2 точки, на следващия по точност метод - 1 точка и 0 
точки за последния по точност метод. При съвпадение на стойностите получени при повече от 1 
метод, се дават еднакъв брой точки на методите. 

 
5.3 Проведени експерименти и опитни резултати 

За целта на настоящата разработка са използвани реални въведени в информационната 
система ACSTAT за период от шест месеца. Разглежданият период е достатъчен, за краткосрочен 
анализ на резултатите предвид интензивната експлоатация на техниката. Самолетите са с 
равномерно натоварване, като се изпълняват средно по 6 полета на ден, всеки от които със средна 
продължителност 2.5 часа в посока.  

В анализа се разглеждат шест самолета са на един и същ производител (Airbus) и от една и 
съща фамилия (А320), като три от тях са от модела A320-200, а останалите три са А319-100. 

 
Фигура 5.4 - Брой записи според модела на ВС 

 
Входни данни за статистическия анализ в настоящата работа са резултатите от реално 

проведените едновременно 6 експеримента, в които се диагностицират и прогнозират откази във 
функционална система ATA 33-40 на отделни ВС, въведени като записи в полетния дневник при 
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провеждане на ОТО и направени разчитания на данни от СОК за изпълнени полети за определен 
период от време. 
 
 

 

 
Фигура 5.5 - Брой записи за разглежданите ВС 

 

 
Фигура 5.6 - Брой записи по функционални системи на ВС 

 
Таблица 5.1 - Условия на провеждане на експериментите 

Място на провеждане: LBBG (BOJ) – Летище Бургас 
Система (ATA): 33-40 
No ВС Начална дата Крайна дата 
1 LZ-xxA 30 май 9 октомври 
2 LZ-xxB 17 май 9 октомври 
3 LZ-xxC 4 май 24 септември 
4 LZ-xxD 16 май 25 септември 
5 LZ-xxE 12 юни 17 септември 
6 LZ-xxF 26 май 7 октомври 
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 Разликите в периодите на разглеждане и броя на изпълнените полети са приемливо малки, 
което осигурява сходност на условията на провеждане. Условието за достоверност на 
информацията е изпълнено от факта, че диагностичните събития са констатирани от 
квалифициран обслужващ персонал.  

Таблица 5.2 - Резултати от експериментите 

No ВС 

Брой 
полети 

N 

Брой 
събития 

n 

Ср.брой полети м/у 
събития (популация) 

µ  

Ср.брой полети м/у 
събития (извадка) 

x  
1 LZ-xxA 528 12 44 44 
2 LZ-xxB 580 10 58 58 
3 LZ-xxC 572 22 26 25 
4 LZ-xxD 528 9 59 54 
5 LZ-xxE 388 8 49 49 
6 LZ-xxF 536 11 49 43 
Ще разгледам експеримент с ВС, което ще наричам “LZ-xxA“. Изпълнени са 528 броя 

полети, в които са регистрирани 12 диагностични събития в разглежданата функционална система. 
Направени са изчисления по трите горе-описани метода за очакваното време на настъпване на 
следващо диагностично събитие в разглежданата система. Получените резултати са дадени в табл. 
5.3 и представени графично (фиг 5.7-12). 

 
Таблица 5.3 - Опитни данни за експеримент #1 

#1 Next(real)   Next(mean) Eval_A Rank   Next(model) Eval_B Rank   Next(trend) Eval_C Rank 
1 36   0 0 0   0 0 0   0 0 0 
2 76   114 50 1   0 -164 0   116 48 2 
3 164   219 -7 0   192 20 2   245 -33 0 
4 212   265 -41 0   248 -24 0   278 -54 0 
5 224   269 -13 0   232 24 2   261 -5 0 
6 256   299 1 2   265 35 0   288 12 1 
7 300   343 81 2   313 111 0   336 88 1 
8 424   477 -25 0   438 14 2   495 -43 0 
9 452   503 -19 0   458 26 2   510 -26 0 
10 484   533 -13 0   491 29 2   534 -14 0 
11 520   568 -40 0   526 2 2   566 -38 0 
12 528   572 0 0   533 0 0   563 0 0 
 

 
Фигура 5.7 - Ситуация след настъпване на 

отказ #2 

 
Фигура 5.8 - Ситуация след настъпване на 

отказ #3 
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Фигура 5.9 - Ситуация след настъпване на 

отказ #6 

 
Фигура 5.10 - Ситуация след настъпване на 

отказ #8 

 
Фигура 5.11 - Ситуация след настъпване на 

отказ #10 

 
Фигура 5.12 - Ситуация след настъпване на 

отказ #12 
На фиг. 5.7 изчисленията показват времеви интервал от порядъка на последно 

реализирания. Реалното настъпване е значително нагоре, което показва реализиран достатъчно 
голям запас от време. Първоначалната тенденция е положителна, което означава повишаване на 
броя полети между две съседни диагностични събития. Дотук все още има недостатъчен брой 
данни за прецизно изчисление на очаквните времена на настъпване на следващо диагностично 
събитие. 

При ситуацията на фиг. 5.8 вече има достатъчно данни за пресмятане на теоретично 
изчислен модел, но неговата точност в ниска, поради малкото количество входни данни. Както се 
вижда реалното време вече е между очакваните времена по отделните методи, като се доближава 
най-много до очакваното по метод Б. Видно е също нарушение в тенденцията, която е била към 
увеличаване на времената между отказите. Високата стръмност на тенденцията обуславя най-
голямата отдалеченост на реалното време спрямо изчисленото по метод В. 

На фиг. 5.9 се наблюдава припокриване на времената на теоретичния модел и на последно 
настъпилото диагностично събитие. Негативната тенденция се е запазила и при тази ситуация. 
Следващият отказ е предвиден с най-висока точност от метод А, което ще доведе до леко 
повдигане на тенденцията. 

Влиянието на откъсната стойност (виж т. 5.2.2) се вижда на фиг. 5.10. Тенденцията вече е 
положителна и изчисленото време по метод В е по-голямо от средното (изчисленото по метод А). 
Реалното време на следващото събитие е под средното, което ще доведе до понижение в 
тенденцията. 

На фиг. 5.11 се наблюдава припокриване на тенденцията със средното време между 
отказите. 

Последна ситуация на фиг. 5.12 дава визуална представа за получените данни в 
разглеждания експеримент. Чрез приложената интерполация се вижда свързаността между 
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средните времена на настъпване на диагностично събитие. Изчислените времена на очавканите 
времена на настъпване на следващо диагностично събитие. 

След анализ на данните може да бъде направена сравнителна оценка на разгледаните 
методи за конкретния експеримент. 

 
Таблица 5.4 – Оценка на точността на използваните методи за експеримент #1 

#1    Next(mean) Eval_A Rank   Next(model) Eval_B Rank   Next(trend) Eval_C Rank 
  Оценка:     -3 5     7 12     -7 4 
  Грешка:     -0.49 %     1.38 %     -1.23 % 

С най-голяма точност и по двата сравнителни критерия е метод Б. Следващият по точност е 
метод А и след него с близки показатели е метод В. Положителната грешка означава 
реализирането на запас при прогнозирането, което се счита за добре. Тази оценка показва, че 
изборът на експоненциално разпределние е правилен. 

Общата оценка на точността на методите след провеждането на всички експерименти е 
дадена в табл. 5.5. 

Таблица 5.5 – Обобщена оценка на точността на различните методи 

  Ср. 
оценка 

Ср. 
отклонение 

Ср. 
грешка 

Метод А – Средно време между събития 4 -8 -1.02 % 
Метод Б – Теоретичен модел с известно 
разпределние 13 29 6.35 % 

Метод В – Регресивен анализ и тенденция 8 12 2.48 % 
От направения анализ за получените данни се вижда, че методът с използване на средно 

време между събития (метод А) е с най-ниска оценка и отрицателно отклонение, което означава, 
че методът предвижда времена на настъпване по-големи от реалните. 

Методът с използване на теоретичен модел с експоненциално разпределние (метод Б) има 
най-висока оценка, което означава, че по този метод има най-голяма реализирана близост на 
предвидените и реалните времена на настъпване на диагностично събитие. Голямото отклонение е 
в следствие на наличието на откъсната стойност, което характеризира точността на този метод 
като податлива на изместване от откъснати стойности. 

Използването на регресивен анализ и тенденция (метод В) има най-нисък процент грешка, 
което го характеризира като метод с най-оптимален положителен запас от време до настъпване на 
следващо диагностично събитие. Оценката на точността е съизмерима с тази на метод Б. 

Изборът на конкретен метод зависи от експертната преценка на инженерния персонал и 
натрупаната информация за настъпили диагностични събития в разглежданата функционална 
система за конкретното ВС. Трябва да се отбележи намаляването на грешката с увеличаване на 
периода на разглеждане и натрупаните данни за настъпили диагностични събития. 

Получените резултати показват, че е възможно използването на информацията от СОК и 
ТО за прогнозиране на диагностични събития с гореописаните методи. Предимствата са в няколко 
насоки – поддържане на необходими наличности на материалите необходими при ТО, което 
намалява множество разходи за организацята осъществяваща ТО на ВС, намаляване на стреса при 
извършване на ТО, осигуряване на регулярност при изпълнение на полетите, поддържане на висок 
праг на безопасност на полетите. 

 
5.4 Изводи към пета глава 

1. Извършен е статистически анализ на информацията за отразени в информационната система 
откази, който е използван за съставяне на оценка на честотата на настъпване и съставянето на 
предположение за времето на настъпване на следващ отказ в същия обект. 

2. За целите на анализа на информацията са разписани и сравнени три различни математически 
метода, чрез които се прави прогнозиране на техническото състояние в краткосрочен план. 
Използвана е реална информация за настъпили диагностични събития в конкретна функционална 
система на няколко ВС, за идентичен период на експолатация. 
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3. Демонстрирано е приложение на метод с изчисление на средно време между настъпване на 
диагностични събития. 

4. При използване на данни от СОК натрупани в продължение на произволен интервал време, 
липсват априорни сведения за вида на функцията на разпределние, което налага използването на 
изчислителен метод с приемането на хипотеза за вида и характеристиките на закона на 
разпределение. 

5. Методът за сравнение на диагностицираните откази с теоретично изчислен модел от теорията на 
надеждността демонстрира експоненциалния вид на разпределение на събитията. 

6. За изчисление на вероятността за съвпадение с модела се използва методът на максималното 
правдоподобие в съчетание с критерия хи-квадрат, които са се наложили като най-често 
използвани в практиката. 

7. Демонстрирани са също резултати изчислени по метода за пресмятане на стойности чрез 
използване на естествени криви за създаване на интерполация и създаване на тенденция. 

8. Направена е оценка на точността на разгледаните методи, която представлява средно аритметично 
от отделните оценки и броя на изчислените интервали. Тази оценка може да се използва за 
сравнение с оценки за точност на други методи. 

ПРИНОСИ 
Научно-приложни приноси 

1. Разработени са структура и формат за съхранение на авиационна техническа информация (ADSS), 
използвани в информационна система за съхраняване и обработка на данни от ЛЕ, ТО и СОК, в 
релационна база данни с диференцирано ниво на достъп. 

2. Разработен е метод за обработка на информацията и откриване на диагностични събития с 
различни нива на значимост в отделни полетни фази. 

3. Разработени и програмно реализирани са метод и алгоритъм за използване на данните от 
информационната система за определяне на техническото състояние на обекти от АТ. 

4. Програмно реализирани са избраните три математически метода за прогнозиране настъпването на 
диагностично събитие, с използване на съхранената и представена в цифров вид информация от 
ЛЕ, ТО и СОК. 

5. Направен е задълбочен анализ на графично представените резултати от проведените числови 
експерименти, доказващи приложимостта на предлагания подход и методи. 

6. Определена е точността на изследваните методи, като добрите резултатите доказват 
приложимостта на всеки един от тях. 

 
Приложни приноси 

1. Разработената Интернет-базирана ИС се използва за автоматична обработка на данни от СОК и за 
съхранение на информацията от ЛЕ и ТО. 

2. Създаден е механизъм за осъществяване на логически проверки, с цел откриване на диагностични 
събития. 

3. Разработени и реализирани са логически критерии за разделяне на полетния профил на 12 отделни 
етапа (полетни фази), локализиращи моментите на настъпване на диагностични събития. 

4. Методите за обработване на експерименталните данни за настъпили диагностични събития в 
системи на ВС.са програмно реализирани.  

5. Положителният ефект от предлагния подход, при прогнозиране на настъпването на диагностични 
събития и изчисляване на тенденция, е своевременното установяване на нанамаляване 
(деградация) на надеждността системата. Това би осигурило навременна подготовка за 
отстраняване на неизправности, оптимизация на разходите за ТО, повишаване на регулярността и 
безопасността на полетите.  
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ANNOTATION 
INFORMATION SYSTEM PROVISIONS FOR AIRCRAFT TECHNICAL CONDITION 

DIAGNOSIS AND PREDICTION USING FLIGHT DATA RECORDER DATA AND 
MAINTENANCE RECORDS 

This work addresses some of the main goals in the air transport system (ATS) – preventing  
aircraft incident and accident occurences, by adequately using flight data and to increase the flight 
regularity with decreasing the down-time due to unscheduled maintenance. The role of the human factors 
is specially described for its high impact on the flight safety. 

Due to the high volume of data in ATS an information redundancy is established combined with 
the need for informativeness increase when monitoring for dangerous situations in flight. 

The diagnostic data from the onboard centrazlied fault storage and display systems used on ground 
is not used for faults prediction, which would be very helpful to keep the aircraft in serviceable condition. 

An aviation data storage standard (ADSS) is developed along with relational database structure 
requirements. An information system for storing maintenance records (ACSTAT) is developed with later 
improvement for web usage (AvData). ADSS has been introduced in use in the third generation of the 
system – IteraFDM which also has implementation of the developed algorithm for determining the 
aircraft system condition using own implementation of flight data record readout algorithm, flight phasing 
and event detection with multiple severity levels defined. The tabular and interactive graphical data 
representation provide valuable tool for analyzing the flight data along with monitoring the flight safety 
trends using the generated periodical safety reports.  

With three different mathematical methods explained and compared, the statistical analysis targets 
decrease in the harmful human factors role to increase the flight safety. By using the mean time between 
events, common distribution function (exponential) and trend calculation for event occurrence prediction 
in six field experiments, the applicability of the work is proven as applicable in facilitating the aircraft 
utilization and maintenance. 


