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Резюме:

Демонстирано е приложение на 
статистически модел за нами-
ране на количествени надеж-

дностни характеристики на системи 
на въздухоплавателно средство чрез 
използване на реални опитни данни 
за откази в системите, събирани в спе-
циално разработена информацион-
на система в процес на експлоатация 
конкретно въздухоплавателно сред-
ство за период от 6 месеца от бордните 
средства за обективен контрол.

1. Въведение
За изчисление на надеждността на 
самолетна система се използват как-
то данни въведени от обслужващия 
персонал по време на периодичното 
и оперативното техническо обслужва-
не на въздухоплавателното средство 
в специално разработена информа-
ционна система [1], така и разчетени 
данни от бордните средства за обекти-
вен контрол (т.нар. „черни кутии“) [2]. 
Събраните данни за определен период 
от време се подлагат на статистически 
анализ с цел намиране на количестве-
ните характеристики, които да бъдат 
използвани при пресмятането на на-

деждността на разглежданата систе-
ма, чрез определяне на вероятността 
на отказ.

При изчисленията се прилага емпи-
ричен (на базата на опитно установе-
ни данни) модел, в който се разглежда 
единичен самолет от целия авиацио-
нен парк на оператора, поради факта, 
че всяка машина е строго индивидуал-
на, както колите които излизат от по-
точната линия - всяка си има свои ка-
призи и тенденция към отказ, въпреки 
че са произвеждени в еднакви усло-
вия. Това се обяснява със сложността 
на вградените системи и изгражда-
щите ги компоненти, които могат да 
бъдат от различни партиди, както и 
от разлики при експлоатацията и об-
служването.

При експериментално оценяване на 
надеждността, при което се използват 
реални опитни данни, основно се оце-
няват два вида показатели: 
характеризиращи вероятност (напр. 
изправно състояние в произволен мо-
мент) – при тях се взима броят реали-
зации на случайните величини от оп-
итните данни - напр. брой откази.
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характеризиращи времето за рабо-
та (средно време между отказите, на-
работка до отказ и други) – при тях се 
работи с интервали от време – напр. 
време между две реализации на на-
блюдаваните величини (откази),  и др.

Вариантите на практическите задачи 
при експериментално оценяване за-
висят от априорните сведения за зако-
на на разпределние на разглежданите 
величини:
при известен закон на разпределние 
целта на статистическата обработка на 
данните е получаване на оценки за по-
казателите на надедност на база вида 
на закона за разпределние и неговите 
характеристики;
при неизвестен закон на разпредел-
ние се прави предположение (хипоте-
за) за вида му, на база експертен ана-
лиз на процесите (основно предишен 
опит) и чрез статистически методи се 
проверява за противорече на опитни-
те данни с конструираната хипотеза и 
характеристиките на предположения 
вид на за закона на разпределние.
За неизвестните параметри на на-
деждността могат да бъдат направени 
точкови или интервални оценки.

Методите за точкови оценки на па-
раметрите на надеждност биват два 

вида: аналитични и графически. 
При малък обем на статистическите 
данни, ниска степен на достоверност и 
липса на априорни сведения за закона 
на разпределение на случайната вели-
чина се използват графическите ме-
тоди. Пример за приложение на тези 
методи е при разследване на произ-
шествие, когато се анализират данни 
за няколко секунди или минути от по-
лета, представени графично при раз-
читане на данните от СОК.  

При аналитичните методи за точко-
ви оценки се въвеждат критерии за 
качество на оценките на изследвания 
параметър:
оценката да клони (по вероятност) 
към истинската стойност с увеличава-
не на обема от извадката т.е. да е със-
тоятелна;
ако математическото очакване е рав-
но на истинската стойност (т.е. липс-
ва систематична грешка) – оценката е 
неизместена;
оценката да притежава най-малка 
дисперсия в сравнение с други неиз-
местени оценки т.е. от две състоятел-
ни и неизменни оценки, ефективна 
е тази с по-малка дисперсия.

2. Обзор на най-често прилагани-
те методи
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От аналитичните методи два са уни-
версални и се изполват най-често при 
статистически анализ на експеримен-
тални данни за оценка на надеждност-
та: метод на Пирсън (метод на мо-
ментите) и метод на Фишер (метод 
на най-голямо правдоподобие).

Методът на Пирсън се основава на фа-
кта, че ако броят на отказите е доста-
тъчно голям, то по закона за големи-
те числа стойностите на емпиричните 
(опитните) моменти са близки до тео-
ретичните, т.е. параметрите на теоре-
тичното разпределение се определят 
от условието за равенство между мо-
ментите на теоретичното и статистиче-
ското (опитното) разпределния. Пре-
димство на метода е простотата при 
практическо ползване. Недостатък, е 
че този метод се прилага за извадка с 
не по-малък обем от 30, и получени-
те оценки обикновено са изместени и 
малко ефективни. Това не важи при 
нормален закон на разпределение, 
при който методът дава ефективни и 
състоятелни оценки.

При метода на Фишер се съставя функ-
ция, която изразява максималната ве-
роятност да се получи реализирания в 
опитите резултат – т.нар. функция на 
правдоподобие. Стойностите на пара-

метрите, които максимизират функ-
цията на правдоподобие са търсените 
точкови оценки. Предимство на мето-
да е, че дава състоятелни и ефективни 
(ако има такива) оценки. Недостатък 
е, че понякога оценките са изместе-
ни. Изместването се намалява, като се 
увеличи обемът на извадката.

В случая при използване на данни 
от СОК натрупани в продължение на 
произволен интервал време – няма 
априорни сведения за вида на функ-
цията на разпределние, което налага 
използването на метод за изчислител-
на надеждност с изработването на хи-
потеза за вида и характеристиките на 
закона на разпределение. 

3. Опитна постановка
Състоянието на обект се характеризи-
ра с 2 състояния (изправно и неиз-
правно (отказ)), следователно про-
менливата x е количествена (може да 
се измери) и може да приема следните 
2 дискретни стойности: 0 (изправно 
състояние) или 1 (неизправно състоя-
ние - т.нар. диагностично съби-
тие)).

За самолет (възстановим обект) СОК 
са регистрирали n = 5 отказа за време 

P = 459 часа, сътветно на iT = 57, 180, 
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378, 396 и 414-ия час в системата за оп-
ределяне на височина близо до земята 
(АТА 34-40: Radio Altimeter Fault).
Забележка: Използваните данните са 
реални и са натрупани в продължение 
на 6 месеца от експлоатацията на са-
молет от фамилията Airbus A320 на 
авиационен оператор извършващ тър-
говски полети.

Приемам, че:
отказите не са взаимосвързани, 
т.е. няма зависимост между времето 
на наработка между отказите (след от-
страняването на всеки отказ обектът 
се счита за напълно работоспособен);
отказите са независими, т.е. не се от-
чита евентуално влияние на външни 
фактори (откази в други системи).

4. Приложение на метода за мак-
симално правдоподобие за на-
миране и проверка на надеждно-
стните показатели по данни от 
експеримента
За целите на настоящата работа ще 
демонстирам приложение на метода 
на максималното правдоподобие (Фи-
шер) в съчетание с критерия 2χ  (хи-
квадрат), които са се наложили като 
най-често използвани в практиката. 
[3]

1) Изчислява се наработката до отказ 

(TBF - Time Before Failure) it : 

i
it , ч

1 57

2 123

3 198

4 18

5 18

Таблица 4.1 Време на работа между 
отказите

2) Изчислява се средата (очаквана 

стойност – sample mean) y : 

 (4.1) ∑
=

=
n

i
itn

y
1

1
= 

(57+123+198+18+18)/5 = 82.8 часа

Средата за цялата популация 
(population mean) e:

  (4.2) n
P

=µ = 459/5 = 91.8 часа

3) За удобство се въвежда безмерната 
величина ix :

 (4.3) 
y
tx i

i =
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i
it ix

1 57 0.688406

2 123 1.485507

3 198 2.391304

4 18 0.217391

5 18 0.217391

Таблица 4.2 Стойност на ix

4) Определят се броят интервали на 
групиране K  и размерът на интервала

i∆ :
 (4.4) minx = 0.217391, maxx = 2.391304

 (4.5) 
n

xx
lg3,31

minmax

+
−

=∆ = 0.657446, 

приемам стойност ∆= 0.6

 (4.6) 
∆
−

= minmax xx
K = 3.623188, из-

бирам K = 4

 Следователно един период е с 
интервал:

 (4.7) 
K
P

i =∆ = 459/4 = 114.75 часа, 
приемам стойност i∆ = 114 часа.

5) Пресмятат се броят случайни реали-
зации im  във всеки интервал Ki ,...,2,1=
, като се изчислява вероятността (чес-
тотата) за попадане на времето на без-

отказна работа в i -тия интервал )(xf i :

K
i∆ im

1 0-114 1

2 115-229 1

3 230-344 0

4 345-459 3

Таблица 4.3 Брой реализации във все-
ки интервал на групиране

Подрежда се броят на реализациите 
във вариационен ред за пресмятане на 
вероятността за попадане на времето 
за безотказна работа в съответния ин-
тервал:

 (4.8)  
i

i
i n

mxf
∆

=
.

)(  

im )(xf i

1 3 0.005229

2 1 0.001743

3 1 0.001743

4 0 0

Таблица 4.4 Вероятност за попадане 
на времето за безотказна работа в i
-тия интервал

6) Построява се хистограма с вероят-
ностите за определяне на вида на раз-
пределението

K
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Фигура 4.1 Хистограма с вероят-
ностите за попадане на времето за 
безотказна работа

Начупената червена линия, свързва-
ща средите, дава представа за форма-
та на кривата )(xfi . На фигурата след 
интерполация, формата на )(xfi  е изо-
бразена със зелена линия.

По вида на начупената линия може 
да се предположи, че функцията )(xf  
е намаляваща експонента, т.е. вероят-
ността на безотказна работа е разпре-
делена по експоненциален закон.  
[4]

 (4.9) xexf −=)( , 
µ
t

T
tx ≈=
0

Това твърдение е подкрепено от теори-
ята на надеждността, според която по 
експоненциален закон е разпределе-
но времето на безотказна работа при 
внеапни откази (период на интен-
зивна експлоатация на изследвания 
обект – оперативен етап) и наработ-
ката не влияе на надеждността. Това 
свойство, че бъдещето на процеса не 
зависи от неговото минало, е валидно 
само за експоненциалното разпреде-
ление. [5]

7) Проверка на )(xf  за съгласие с опит-
ните данни:
7.1) Статистически оценки
 Пресмята се вариацията (дис-
персията), след намиране на отклоне-
нията от средата:

i ytiy −=∆ 2
y∆

1 -25.8 665.64

2 40.2 1616.04

3 115.2 13271.04

4 -64.8 4199.04

5 -64.8 4199.04

Таблица 4.5 Отклонение от средата

 (4.10) Вариация: 

∑∆= 22 1
yn

S = 4790.16
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 (4.11) Стандартно отклонение: 
2SS = = 69.21098 часа

 (4.12) Граници:

  SyP −=min = 82.8-69.21098 = 
13.589 часа

  SyP +=max = 82.8+69.21098 
= 152.011 часа

Фигура 4.2 Отклонения на времена-
та на наработка до отказ спрямо 
средното време на отказ

7.2) Намиране на 
2χ

Подрежда се броят на реализациите 
във вариационен ред и се пресмятат 
очакваната и реалната вероятности за 
възникване на отказ за съответния ин-
тервал спрямо приетия закон на раз-
пределение:

Таблица 4.6 Реална и очаквана ве-
роятности за възникване на отказ 
спрямо приетия закон на разпреде-
ление
 (4.13) 2χ =0.84893

K
im

*
iP

реална
iP

очаквана iPn. 2).( ii Pnm − ( )
i

ii

Pn
Pnm

.
. 2

2 −
=χ

1 3 0.6 0.63 3.15 0.0225 0.007143

2 1 0.2 0.23 1.15 0.0225 0.019565

3 1 0.2 0.09 0.45 0.3025 0.672222

4 0 0 0.03 0.15 0.0225 0.15

∑= 5 1 0.98 0.84893
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7.3) Дефиниране на хипотези спрямо 
средното време на отказ
 (4.14) Нулева хипотеза 0H : y
=82.8 часа, т.е. системата ще работи 
поне 82.8 часа преди да настъпи отказ.

 (4.15) Алтернативна хипотеза aH : 
y <82.8 часа

7.4) Проверка за приемане/отхвърля-
не на нулева хипотеза
 (4.16) Степени на свобода: df = 
5-1 = 4
 (4.17) Критична стойност: 2χ=CV
= 0.84893
 (4.18) Ниво на достоверност (ве-
роятност): α = 90%

 От таблица с вероятности за из-
брания критерий се определя вероят-
ността:
 (4.19) )( 2 CVP ≤χ  =0.95÷0.90 т.е. 
между 90% и 95%.
 Следователно 0H  се приема.

5. Бъдещи приложения и разра-
ботки
След като чрез статистическия анализ 
са установени количествените надеж-
дностни характеристики може да бъде 
направен вероятностен анализ. Цели-

те на този анализ са намиране на ве-
роятности за настъпване на отказ след 
определен интервал от време спрямо 
предишен отказ.

Тези данни са изключително ценни 
за инженерите, които ги използват за 
планиране на техническото обслужва-
не и снабдяването с материали на об-
служващия персонал. Това е сериозна 
предпоставка за намаляване на време-
то на престой на земя (ground time) на 
въздухоплавателното средство, което 
води до увеличаване на печалбата от 
неговата експлоатация за търговски 
полети.

6. Заключение
Дялът на транспортирани пътници и 
товари по въздух е в подем, което оп-
ределя някои от основните цели пред 
авиационната индустрия – увеличава-
не на безопасността на полетите и на-
маляване на експлоатационните раз-
ходи.

Чрез прилагане на изчислителни мето-
ди за решаване на инженерни задачи, 
използвайки ефективното натрупване 
на данни в специално разработени сис-
теми се облекчават ежедневните дей-
ности на авиационния персонал свър-
зани с планирането, експлоатацията и 
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облсужването на техниката. Предвид 
факта, че над 80% от причините за на-
стъпване на авиационно произшест-
вие са поради човешка грешка, трябва 
да се наблегне върху намаляване на 
влиянието й. С напредъка на техноло-
гиите се разширяват възможностите 
за оптимизиране на сложните проце-
си, които участват в динамичната сре-
да по превозването на хора и товари за 
максимално кратко време на различ-
ни разстояния. Осигуряването на ма-
териали по предварителни разчети би 
намалило както натоварването върху 
обслужващия персонал, така и разхо-
дите на АО за поддръжка на техника-
та, чрез подобряване на качеството и 
намаляване на времето за отстранява-
не на възникнал отказ. Това е сигурен 
път за увеличаване на безопасността 
на полетите, в частта която зависи от 
техническото състояние на експлоати-
раните самолети.

Ключова роля трябва да бъде отреде-
на на човека, с подходяща професио-
нална подготовка, който да дефинира 
условията и избора на метод за съот-
ветните изчисления  при използване 
на големия обем натрупана информа-
ция и последваща интерпретация на 
резултатите.
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