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Маджарова, Т., Лазаров, Н., ГРУПИРАНОСТТА НА СНАРЯДИТЕ ОТ 

АВТОМАТИЧНИЯ РЕД  ИЗСТРЕЛИ – КРИТЕРИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА 

НАДЕЖДНОСТ НА НЯКОИ ОБРАЗЦИ КОРАБНИ АРТИЛЕРИЙСКИ УСТАНОВКИ 

(2.1.2. от списъка с публикациите) 

 

Актуалността на разглеждания проблем произтича от наличието на кораби във 

ВМС, въоръжени с морски артилерийски установки, с автомати, имащи затвори-

револверен тип и автомати с въртящ се блок цеви. Това поражда необходимост от 

обективна оценка на техническата им надежност и бойна ефективност. 

Задачата, която се поставя в статията е: да се пресметне вероятността целта да 

бъде поразена при изстрелването на автоматичен редснаряди с ударно действие от 

артилерийски автомати от описаните типове. Приема се, че снарядите равномерно 

изпълват един пресечен конус, чиито размери се определят от дисперсията на първите и 

последните изстреляни снаряди, началната скорост и продължителността на реда. 

Изведената формула за вероятността е приложена за два конкретни случая: 

 изображението на целта върху картинната плоскост има форма на кръг с 

радиус R; 

 изображението на целта върху картинната плоскост има форма на 

правоъгълник с размери a и b. 

Предложеният математически апарат дава възможност да се оцени бойната 

ефективност при описаните типове артилерийски автомати. Отклонението от 

получената теоретична вероятност при провеждане на специални стрелби дава 

основание да се счита, че разпределението на снарядите в пространството не е 

равномерно. Следователно е налице износване, предизвикващо промени в балистиката 

на автомата. 

 

Т.Маджарова 

 

 

Найденов, М., Маджарова, Т., ЗА ТРУДНОСТТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ЕДНА МАТЕМАТИЧЕСКА ЗАДАЧА (2.1.3. от списъка с публикациите)  

 

Основният проблем, свързан със съставянето на тема за кандидатстудентски 

изпит е доколко избраните задачи ще могат обективно да оценят знанията на 

участниците в конкурса. Тази трудност произтича от факта, че авторите на задачите не 

познават подготовката и възможностите на кандидатите. 

В статията е направено статистическо изследване за две математически задачи 

от кандидат – студентския изпит по математика във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” през 2000 

г.  

Целта на статистическото изследване е: 



 да се оцени представянето на отделен кандидат по отношение на останалите 

участници в конкурса; 

 на базата на количествени характеристики, пресметнати въз основа на 

резултатите от изпита, да се оцени трудността на една отделна задача както спрямо 

тези, които я решават, така и спрямо другите задачи от конкурсната тема. 

За оценка на съдържанието на една математическа задача се използва методът за 

пресмятане на информацията на задачата.  Той се основава на различните начини за 

нейното решаване, предложени от участниците в конкурса  и броя на участниците, 

които са ги използвали. 

 

Т. Маджарова 

 

 

Madjarova, T.,THE POISSON PROCESS IN THE ABSORPTION 

ENVIRONMENT(2.1.4. от списъка с публикациите)  

 

В статията се разглежда модел на Поасонов процес, попадащ в област, 

ограничена от две ненамаляващи функции, която съдържа една или повече 

абсорбиращи зони от произволен вид. Изведена е формула за вероятността случайният 

процес да се движи до момента   между двете криви, представящи тези ненамаляващи 

функции в лабиринта между абсорбиращите области.  

Намерената формула за вероятността е приложена в един частен случай. Като 

пример е разгледан един модел на Поасонов процес, който попада в област,  ограничена 

от прави линии, сключващи остър ъгъл с положителната посока на абсцисната ос, а 

абсорбиращата зона е клинообразна с рамене – също прави линии (вътрешността на 

ъгъл).  

Т. Маджарова 

 

 

Найденов, М., Маджарова, Т., ТРУДНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕДНА 

ИЗПИТНА ЗАДАЧА (2.1.5. от списъка с публикациите) 

 

В статията се въвеждат понятията „трудност” и „устойчивост” като 

характеристики на една задача.  Предложени са методи за измерването им, основаващи 

се на статистическите параметри, получени в резултат на експеримент (изпит, 

контролна работа и др.), в който участва една математическа задача. 

Като мярка за трудността на една задача се предлага статистическият параметър 

     , където   е трудност,   – максималният бал за оценяване (десен край на 

скалата), а   е средна стойност (среден успех на тази задача). Трудността се влияе 

силно от степента на подготвеност на обучаемите. 

В статията се въвежда и понятието „устойчивост” на задачата, което 

характеризира влиянието на самата задача. Устойчивостта се дефинира с формулата 

     , където с   е означена медианата на разпределението. 

При увеличаване броя на участниците в експеримента стойностите на 

параметрите   и   имат устойчиво поведение. 

Т. Маджарова 



Найденов, М., Маджарова, Т., ЧЕСТОТЕН МЕТОД ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ (2.1.6. от списъка с публикациите) 

 

В статията се предлага метод за пресмятане на количеството информация, която 

съдържа решението на една задача. Всяко решение на дадена задача може да бъде 

структурирано като последователно използване на определени оператори (известни 

математически твърдения) в някакъв ред. Въз основа на това се оценява количеството 

информация, което се съдържа в изследваното решение. Разгледани са конкретни 

примери, в които е приложен честотният метод.  

Този метод се явява следствие от статистическия метод за пресмятане на 

съдържателността на една математическа задача. 

 

Т. Маджарова 

 

 

Маджарова, Т., Ганчева, Я., СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА 

КОРАБОПОТОКА В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА (2.1.7. от списъка с публикациите) 

В статията се анализират резултатите от статистическо изследване на моментите 

на пристигане и времето за обработка на кораби в пристанище Варна – Запад през 2002 

г. В изследването се разглеждат чистите времена за обработка на товарите. От общото 

време на престой на корабите в пристанището се пренебрегва времато на престой на 

рейда поради лоши метеорологични условия, времето за обработка на документи и др. 

Тъй като част от кейовите места са взаимно заменяеми, то те са обединени е се 

разглеждат като едно кейово място или обслужващо устройство. 

Резултатите, получени в изследването доведоха до следните изводи: 

 Интервалите между заявките за обслужване на корабите при голям обем на 

извадката са разпределени по експоненциален закон. 

 Чистото време за обработка е разпределено по експоненциален закон за 

обслужващите устройства, където се обработват не по – малко от 80 кораба, а за 

обслужващите устройства, където този брой е по – малък то има разпределение на 

Ерланг. 

 

Т. Маджарова 

 

 

 

Маджарова, Т.,ПРИЛОЖЕНИЕ НА СРЕДНИТЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ 

ОЦЕНКИ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛНИЕ (2.1.8. от списъка с 

публикациите) 

В статията са разгледани статистическите средни величини на неизвестно 

разпределение. Разгледани са двете основни категории средни величини – степенни 

средни и структурни средни. Направен е сравнителен анализ на свойствата на 

различните средни и са дадени техните предимства и недостатъци. Посочени са някои 

техни приложения. 

 

Т. Маджарова 



Найденов, М., Маджарова, Т.,  КОНКУРСНИЯТ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ 

ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” ПРЕЗ 2002 Г. – РЕШЕНИЯ, АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ (2.1.9. 

от списъка с публикациите) 

В статията са разгледани задачите от изпитната тема на кандидат –студентския 

изпит по математика във ВВМУ „Н. Й.Вапцаров” през 2002 г. Дадени са най – често 

срещаните решения на предложените задачи.  

Направен е статистически анализ на резултатите от проведения конкурс, както 

по задачи, така и на цялата тема.   

 

Т. Маджарова 

 

 

Найденов, М., Маджарова, Т., ОТНОСНО ТРУДНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА 

НА ЕДНА МАТЕМАТИЧЕСКА ЗАДАЧА (2.1.10. от списъка с публикациите) 

В статията се разглежда как едно статистическо изследване на математическа 

задача може да послужи за разкриване на нова характеристика, която отразява някакво 

свойство, присъщо на тази задача.  

Като критерий за оценка на трудността на задачата е избрана стойността на Z – 

балът, а величината, която характеризира устойчивостта е взета във вида       . 

Тези две характеристики имат връзка и взаимно си влияят. За устойчивост може да се 

говори, ако в изследването участват голям брой обучаеми. Ако изследването се 

провежда с учениците от един клас, то получената количествена оценка за тази нова 

характеристика ще бъде мярка за трудността на задачата, но не и за нейната 

устойчивост, тъй като носи голяма доза субективност. 

 

Т. Маджарова 

 

 

Маджарова, Т., ТЕСТОВО И ЕКСПЕРТНО ОЦЕНЯВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

МАТЕМАТИКА ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – СРАВНИТЕЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ 

АНАЛИЗ (2.1.11. от списъка с публикациите) 

В статията се споделя опитът в оценяването на знанията на студентите върху 

теоретичния материал по математика. Обосновава се необходимостта от преминаване към 

тестово изпитване. Въпреки, че тази форма на изпитване се приема много добре от студентите, 

статистическият анализ на резултатите сочи, че при него оценките са по – ниски. 

Сравнителният анализ на тестовото и експертно оценяване дава предимствата и 

недостатъци на всеки от тези методи. За да се избегнат недостатъците при тестовото изпитване 

е необходимо да се комбинират двата метода на оценяване.   

 

Т. Маджарова 

 

 

Chobanov, G., Toshkov, L., Madjarova, T. MIDDLE STRATUM ON THE LORENZ CURVE 

(2.1.12. от списъка с публикациите) 

Средната класа играе важна роля в икономическото и политическо развитие на 

на всяка държава. Има различни методи за определяне на средната класа. В статията се 

предлага количествен метод за определяне на границите на средната класа. Кривата на 



Лоренц илюстрира какъв дял от населението каква част от общия доход притежава. 

Според отклонението на тази крива от правата     се определя размерът на 

неравенството в обществото. Кривата на Лоренц се разделя на три части, така че 

средната част съответства на средното ниво на доходите. Проекцията на тази част 

върху двете координатни оси е една и съща отсечка. Дадената крива на Лоренц се 

трансформира в нова със същия коефициент на Джини -  . Границите на средната 

класа      и      се определят като решение на уравнението    ( )    

√   .  

Предложеният модел е използван за определяне на границите на средната класa 

по статистически данни за доходите на домакинствата в България за периода 1992-2008 

г.  

 

Т. Маджарова 

 

 
Маджарова, Т., ВЕРОЯТНОСТИ ЗА ФАЛИТ СЪС ЗАВИСИМИ ИСКОВЕ (2.1.13. 

от списъка с публикациите) 
Определянето на вероятността за фалит и времето до фалита са важни задачи в 

теорията на риска. В класическия модел се предполага, че индивидуалните искове са 

независими един от друг. Добре известно е, че в действителност това не е така. 

Исковете, генерирани по една полица в застрахователното портфолио могат да 

индуцират искове по други полици в рамките на същото портфолио. В тази статия се 

изследват ефектите на зависимост на вероятността за фалит и времето до фалита. За 

моделиране на зависими големини на искове са използвани многомерни копули. 

 

Т. Маджарова 

 

 

Toshkov, L., Madjarova, T., Ignatov, T. LORENZ CURVE AND 

MEASUREMENT OF LOW, MIDDLE AND HIGH STRATA OF INCOMES (2.2.1. от 

списъка с публикациите) 

В статията се предлага нов метод за определяне границите на трите основни 

нива на доходите. Кривата на Лоренц се разделя на три части. Средната част 

съответствува средното ниво на доходите. Проекцията на тази част върху двете 

координатни оси е една и съща отсечка. Дадената крива на Лоренц се трансформира в 

нова със същият коефициент на Джини. Трансформираната крива се състои от три 

сегмента с „ясно изразени три нива на доходите”. Предложеният модел е използуван за 

определяне на границите на ниските, средните и високите нива на доходите по 

статистически данни за доходите на домакинствата в България и Германия. 

Изчисленията са направени с итеративни методи. 

Т. Маджарова 

 

 

Маджарова, Т., ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА 

СТАТИСТИКА, учебник, elib.naval-acad.bg, 2016. 

 

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите „Информационно 

комуникационни технологии в морската индустрия” и „Корабни машини и механизми” 

във ВВМУ. Съдържанието му покрива разделите „Комбинаторика”, „Теория на 



вероятностите” и „Математическа статистика” по учебната програма на дисциплините 

„Теория на вероятностите и математическа статистика” и „Моделиране и статистическа 

обработка на данни от корабните енергетични уредби”. 

Теоретичният материал е онагледен с решени примери. Освен тях са включени и 

задачи с отговори за самостоятелна работа. 

Т. Маджарова 

 

 

 


