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Streszczenie: W pracy przedstawiono metod oceny stanu zaogi statku powietrznego (sp)
w kontekcie bezpieczestwa ruchu lotniczego. Zdefiniowano pojcie stanu zaogi, wskazano na
kluczow rol czynnika ludzkiego, w tym zaogi sp, w bezpiecznej realizacji zada transportowych
oraz przedstawiono czynniki ksztatujce stan zaogi. W pracy sformuowano problem badawczy
polegajcy na opracowaniu modelu matematycznego, który pozwala opisa w formie ilociowej stan
zaogi na podstawie wybranych czynników. Model ten bierze pod uwag stan zaogi jako czynnik
ksztatujcy bezpieczestwo ruchu lotniczego. Do opisu zalenoci midzy czynnikami
zaproponowano wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych. Wskazano moliwoci praktycznego
wykorzystania proponowanej metody, gównie do stworzenia systemu oceny ryzyka zwizanego
z powierzeniem wykonania zadania lotniczego konkretnej wybranej zaodze.
Sowa kluczowe: czynnik ludzki w transporcie lotniczym, bezpieczestwo ruchu lotniczego,
wnioskowanie rozmyte

1. WPROWADZENIE
Bezpieczestwo ruchu lotniczego moe by pojmowane jako stan, w którym brak jest
zagroe, nie wystpiy wypadki czy incydenty. Niestety pena eliminacja takich zdarze
jest niemoliwa w dynamicznie zmieniajcym si ruchu lotniczym. Niepodane skutki
zagroe wystpujcych w tym rodowisku s nieuniknione i rol systemu zapewniania
bezpieczestwa jest ograniczanie ryzyka zdarze lotniczych do pewnego zaoonego,
dopuszczalnego poziomu [18]. Na potrzeby tej pracy przyjmiemy definicj,
e bezpieczestwo to stan, w którym organizacja realizuje zaoone cele z jednoczesnym
utrzymywaniem ryzyka na okrelonym poziomie [11].
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Do lat siedemdziesitych dwudziestego wieku gówn przyczyn wikszoci wypadków
w ruchu lotniczym by czynnik techniczny i ze warunki atmosferyczne [9]. Bdy
technologiczne byy powtarzajcym si czynnikiem narusze stanu bezpieczestwa [18].
Zwizane byo to z niedostateczn wiedz i dowiadczeniem w dziedzinie konstrukcji
i wyposaenia statków powietrznych, ograniczon infrastruktur lotniskow czy niskim
zaawansowaniem systemów wspomagajcych kontrol ruchu lotniczego [10]. W latach 70tych transport lotniczy odnotowa wysoki skok technologiczny, wprowadzono do
powszechnego uytku silniki odrzutowe, radary, autopiloty, usprawniono czno
i nawigacj. W ten sposób czynnik techniczny zszed na plan drugi, a wiodcym
problemem sta si tzw. czynnik ludzki [18]. W latach 90-tych ubiegego wieku podejcie
do analizy bezpieczestwa ulego ewolucji w kierunku ujcia systemowego. Zdano sobie
bowiem spraw, e czowiek nie dziaa w próni, ale ulega wpywom rodowiska,
otoczenia, w którym funkcjonuje [11]. Zatem czynniki ksztatujce poziom
bezpieczestwa bd wyraay si poprzez szeroko rozumiany czynnik ludzki (zaogi,
obsuga techniczna, lotniskowa, kontrolerzy ruchu lotniczego), czynnik techniczny
(wszelkiego rodzaju sprzt zwizany z wykonywaniem i obsug ruchu lotniczego)
i rodowiskowy (czyli otoczenie systemu zarówno fizyczne jak i niefizyczne).
Celem prowadzonych bada jest opracowanie wska ników ilociowej oceny stanu
zaogi w kontekcie jego wpywu na bezpieczestwo ruchu lotniczego. Pojcie stanu zaogi
jest zazwyczaj uywane w sposób intuicyjny. Jego zwymiarowanie wymaga definicji
o charakterze formalnym. Zagadnienia te zostay omówione w punkcie 2. Stworzenie
wska ników oceny stanu zaogi wymaga poszukiwania zalenoci o charakterze
funkcyjnym pomidzy rónymi czynnikami wpywajcymi na stan zaogi. Zalenoci te s
trudno definiowalne i czciowo subiektywne, a badania ich dotyczce nale do obszaru
analiz informacji niepewnej. Do tych analiz wykorzystano metody wnioskowania
rozmytego. W punkcie 3 przedstawiono schemat odpowiedniego modelu. Ze wzgldu na
liczne czynniki wpywajce na stan zaogi oraz charakter powiza midzy nimi,
konieczna jest dekompozycja tego modelu na modele czstkowe (lokalne). Zadanie to
wymaga skomplikowanych bada z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej, zostan one
wykonane w dalszych etapach pracy. Sposób dokonania dekompozycji oraz przykady
rozmytych modeli lokalnych, a szczególnie modelu do wyznaczania wartoci zmiennej
lingwistycznej opisujcej dowiadczenie zostay przedstawione w punkcie 3.

2. POJCIE STANU ZAOGI
Zagadnienia dotyczce roli czynnika ludzkiego dla bezpieczestwa ruchu lotniczego
stanowi zainteresowanie badaczy z rónych dziedzin. W pracy [2] opisano niezawodno
czowieka jako kompetencje do wykonania okrelonego zadania w okrelonych ramach,
zawierajce fizyczne i psychologiczne zdolnoci, odpowiednie dowiadczenie,
umiejtnoci i charakterystyki personalne. Z kolei w [5] stwierdzono, i wszelkie dziaania
ludzi biorcych udzia w procesie transportowym w lotnictwie wystpuj w specyficznym
kontekcie, na który skada si m. in. typ i wyposaenie samolotu, pogoda, waciwoci
ruchu lotniczego oraz inne czynniki ksztatujce dziaanie czowieka (tzw. PSF, ang.
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performance shaping factors). PSF to pojcie wprowadzone w [16] jako zbiór czynników
wpywajcych na ludzkie moliwoci. Podzielono je na wewntrzne, takie jak stres,
zmczenie, wiedza, osobowo, dowiadczenie czy usposobienie oraz zewntrzne, takie
jak ergonomia pracy, programy szkoleniowe, struktura organizacyjna, motywacja czy
procedury [13].
W niniejszym opracowaniu stan zaogi bdzie zdefiniowany w postaci wyrae
rozmytych, jako poziom ryzyka wykonania operacji lotniczej przez zaog (pilotów)
obliczony na podstawie caociowej analizy czynników (fizycznych, fizjologicznych,
psychologicznych i zewntrznych) na ni wpywajcych.
Czynniki wpywajce na stan zaogi odzwierciedlaj ludzkie moliwoci i ograniczenia
w aspekcie wykonania okrelonego zadania, przy zaoonym poziomie bezpieczestwa
w okrelonych ramach, zawierajce fizyczne i psychologiczne zdolnoci, odpowiednie
dowiadczenie, umiejtnoci i charakterystyki personalne. Taka definicja nie uwzgldnia
jednak wpywu warunków zewntrznych na ludzkie moliwoci [2].
Zgodnie z systemowym podejciem do problemu bezpieczestwa ruchu lotniczego
umieszczamy tzw. czynnik ludzki w centrum zainteresowania, nie pomijajc jednoczenie
wpywu innych, majcych poredni bd bezporedni wpyw na ryzyko podejmowanych
dziaa. Uksztatoway si dwa najpopularniejsze modele systemowe opisujce wpyw
czynnika ludzkiego na bezpieczestwo w ruchu lotniczym. S to: model SHELL (pierwszy
raz opublikowany przez Edwardsa w 1972 r. [6], nastpnie zmodyfikowany przez
Hawkinsa [8]) i model Reasona [14]. Pierwszy opisuje zagroenia na styku czowieka
z otoczeniem, sprztem, regulacjami i instrukcjami oraz z innymi lud mi, drugi natomiast
przedstawia zaleno pomidzy rónymi obszarami dziaa, które mog zawiera luki
bezpieczestwa.
Wykorzystujc model SHELL, mona w caociowy sposób opisa stan czynnika
ludzkiego (tutaj – zaogi) nie pomijajc jednoczenie wanych wpywów otoczenia [3, 4].
Uwzgldnia si w nim interakcje pomidzy:
 czynnikiem ludzkim (ang. liveware - L),
 wszelkimi regulacjami, przepisami, checklistami, procedurami (ang. software - S),
 wyposaeniem, sprztem, maszynami (ang. hardware - H),
 rodowiskiem czy otoczeniem, w którym zachodzi proces (ang. environment - E).
Poza systemowymi opisami zestawów czynników wpywajcych na bezpieczestwo
w ruchu lotniczym, w literaturze mona napotka próby stworzenia narzdzi
matematycznych wspomagajcych systemy zapewniania bezpieczestwa w transporcie
lotniczym. W [1] opisano system CATS sucy do kompleksowego modelowania caego
systemu lotnictwa i kontrolowania w sposób ilociowy poziomu ryzyka. Model ten
zaadoptowa struktury opracowane wczeniej w systemach takich jak I-Risk, Aramis,
WORM. Zaoonym celem modelu byo obliczenie prawdopodobiestwa wystpienia
bdu i okrelenie wpywu poszczególnych czynników.
W [15] przedstawiono model opisujcy zaog za pomoc schematów sekwencji
zdarze (ang. event sequence diagrams - ESD), drzew bdów (ang. fault trees) i sieci
bayesowskich (ang. Bayesian Belief Nets - BBN). Wybrane czynniki s reprezentowane
bd to przez dane liczbowe bd za pomoc ocen ekspertów. Model zosta opracowany w
celu praktycznego wykorzystania we wspomnianym wyej szerokim modelu CATS.
Prób analizy dziaa zaogi i kontrolerów ruchu lotniczego przy wykorzystaniu teorii
zbiorów rozmytych przedstawiono w [12]. Przeanalizowano tam prawdopodobiestwo
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przeksztacenia si incydentu lotniczego w wypadek, przy pesymistycznym zaoeniu
niekorzystnego dziaania czynnika ludzkiego.
Ogólnie analiza literatury pokazuje, e czynniki ksztatujce stan zaogi wzgldem
bezpieczestwa ruchu lotniczego mona podzieli na: fizyczne, fizjologiczne,
psychologiczne oraz warunki zewntrzne. Fizyczne czynniki mona wyrazi w postaci
zdrowia, wzrostu, siy czy pci. Do fizjologicznych zaliczy mona: dostp tlenu, efekty
zmiany cinienia, ograniczenia zmysów, moliwoci percepcji, zaburzenia orientacji,
zmczenie organizmu, zakócenia snu, zakócenia rytmu biologicznego, efekty diety,
lekarstw czy alkoholu, cia. Czynniki psychologiczne to: zarzdzanie bdem,
przetwarzanie i selekcja informacji, osobowo i usposobienie, samodyscyplina,
motywacja, samozadowolenie, dziaanie pod presj, wiadomo sytuacyjna, percepcja,
wiadomo bezpieczestwa i identyfikacja zagroe, podejmowanie decyzji i ocena
sytuacji, podzia uwagi, stres (symptomy, efekty, sposób radzenia sobie ze stresem),
komunikacja interpersonalna, przywództwo, moliwoci adaptacyjne, trening, umiejtnoci
i dowiadczenie. Warunki zewntrzne przejawiaj si w postaci obcienia i wymagania
zadania oraz szeroko rozumianej kultury (zawodowa, organizacyjna, bezpieczestwa).
W omówionej powyej literaturze daje si zauway brak efektywnych metod oceny
stanu konkretnej zaogi w kontekcie moliwoci bezpiecznego wykonania przez ni
konkretnego lotu. Majc to na uwadze proponujemy model matematyczny oparty o teori
wnioskowania rozmytego, w którym na wyjciu uzyskuje si ocen liczbow stanu
konkretnej zaogi wzgldem bezpieczestwa w ruchu lotniczym. Ocena ta bdzie
wyraona wartoci zmiennej lingwistycznej, a sposób jej uzyskania bdzie uwzgldnia
wszystkie niezbdne czynniki zwizane z merytorycznym przygotowaniem zaogi do
wykonania lotu: fizyczne, fizjologiczne i psychologiczne. Bdzie równie uwzgldnia
wpyw otoczenia w postaci charakterystyki rodowiska operacyjnego i organizacyjnego.
Stworzony model bdzie podstaw do budowy systemu wspomagania decyzji dla osób
odpowiedzialnych w praktyce za dobór zaóg do wykonania lotów.

3. MODEL STANU ZAOGI JAKO CZYNNIKA
KSZTATUJCEGO BEZPIECZESTWO RUCHU
LOTNICZEGO
Sporód rónych, wymienianych w literaturze czynników wpywajcych na dziaania
czowieka do analizy wybrano te, które maj najwikszy wpyw na zdolno do
bezpiecznego wykonania zadania przez zaog statku powietrznego. Mona wydzieli trzy
podstawowe czynniki skadajce si na opis stanu zaogi. S to kompetencja
(odzwierciedlajca przede wszystkim wiedz, dowiadczenie i umiejtnoci), wiadomo
sytuacyjna (determinowana przede wszystkim przez jako komunikacji i przetwarzanie
informacji) oraz motywacja jako psychologiczna strona moliwoci (odzwierciedlajca
rónic pomidzy tym, co dana osoba faktycznie robi, a tym, jakie ma moliwoci).
Czynniki te zostan poddane analizie w ramach niniejszej pracy. Ogólny schemat
zalenoci pomidzy tymi czynnikami zosta przedstawiony na rys. 1.
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STAN ZAOGI
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SYTUACYJNA

KOMPETENCJA

MOTYWACJA
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INFORMACJI

ZM¡CZENIE

Rys. 1. Schemat modelu rozmytego gównych czynników wpywajcych na stan zaogi

wiadomo sytuacyjna, a w zasadzie jej brak, jest jedn z istotniejszych przyczyn
zdarze lotniczych. Jest ona zalena od jakoci przetwarzania informacji oraz komunikacji.
Ta ostatnia zaley zarówno od kompetencji jak i motywacji, które take bezporednio
wpywaj na stan zaogi. Z kolei przetwarzanie informacji jest zalene od kompetencji
i zmczenia. Jak wida zalenoci te s do skomplikowane i wzajemnie uwikane.
Powoduje to trudnoci w ich badaniu i skania nas do wykorzystania ocen eksperckich,
które z natury rzeczy s subiektywne i nieprecyzyjne. Std propozycja wykorzystania teorii
zbiorów rozmytych w analizie [19].
Przedstawiony na rys. 1 schemat zalenoci wpywajcych na stan zaogi determinuje
struktur modeli lokalnych, rozpatrywanych w ramach pracy. Kady z prostoktów
symbolizuje zmienn lingwistyczn bdc wyjciem pewnego lokalnego modelu
rozmytego o wielu wejciach. W kolejnych sekcjach zostay przedstawione przykadowo
modele lokalne do wyznaczania wartoci zmiennych lingwistycznych Kompetencja,
Motywacja, wiadomo sytuacyjna. Modele te w niektórych przypadkach pozwalaj na
opis ilociowy o charakterze funkcyjnym, za w wikszoci przypadków wymagaj opisu o
charakterze rozmytym. W dalszych etapach prac zostan stworzone reguy wnioskowania
rozmytego pozwalajce na praktyczne wyznaczenie poszukiwanych wielkoci.

3.1. MODEL LOKALNY Kompetencja
Zmienna lingwistyczna Kompetencja jest determinowana przez trzy zmienne
wejciowe: Trening, Dowiadczenie i CRM (rys. 2). Ta ostatnia jest wyjciem dla dwóch
innych zmiennych lingwistycznych wejciowych: Kultura i Osobowo /Usposobienie.
Przyjmuje si, e zmienna Kompetencja bdzie przyjmowaa wartoci: niska, rednia bd
wysoka.
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Rys. 2. Schemat lokalnego modelu rozmytego do wyznaczania zmiennej lingwistycznej
Kompetencja

Zmienna wejciowa Trening charakteryzuje czonka zaogi w zakresie aktualnoci
w wykonywaniu zada lotniczych. Mona j opisa wartociami rozmytymi: dobry, redni,
zy. Do jej okrelenia mona wykorzysta na przykad czas od wykonania ostatniego lotu.
W odniesieniu do umiejtnoci radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, wartociowym
wska nikiem jest czas (w miesicach), jaki upyn od obowizkowego wiczenia na
symulatorze lotu. Kady pilot podlega równie okresowemu (zazwyczaj raz w roku)
sprawdzeniu swojej wiedzy i umiejtnoci lotniczych podczas kontroli w locie (tzw.
checkride), gdzie równie jest zobowizany do przygotowania si i zdania takiego
egzaminu przed dowiadczonym pilotem posiadajcym uprawnienia instruktorskie. Jako
odwieenie i weryfikacja posiadanych umiejtnoci taki egzamin równie pozytywnie
wpywa na zachowanie si pilota w czasie rutynowego lotu, zatem do okrelenia zmiennej
Trening mona take przyj czas, jaki upyn od ostatniego egzaminu.
Zmienna lingwistyczna Dowiadczenie przyjmuje wartoci: due, rednie lub mae. Na
jej okrelenie wpyw bd miay takie wartoci jak liczba lat spdzonych na pozycji
(kapitan lub drugi pilot), nalot ogólny w tysicach godzin i nalot godzinowy w odniesieniu
do aktualnego typu samolotu. Przykadowy schemat modelu do wyznaczania zmiennej
lingwistycznej Dowiadczenie wraz z proponowanymi wartociami rozmytych zmiennych
wejciowych Liczba lat na pozycji, Nalot ogólny oraz Nalot na typie przedstawia rys. 3.
DO WIADCZENIE

LICZBA LAT NA POZYCJI

NALOT OGÓLNY

1

NALOT NA TYPIE

1

2

4 6 8 10

lata

1

dua

duy

duy

rednia

redni

redni

maa

may

may

1

2 3 4 5 tys. godz.

1

2

3 tys. godz.

Rys. 3. Schemat lokalnego modelu rozmytego do wyznaczania zmiennej lingwistycznej
Dowiadczenie, wraz z wykresami zmiennych lingwistycznych Liczba lat na pozycji, Nalot ogólny
i Nalot na typie dla wartoci duy, redni i may opisanych trapezowymi funkcjami przynalenoci
zbiorów rozmytych
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Zmienna lingwistyczna CRM czyli wykorzystanie zasobów zaogi, czy czciej
uywane okrelenie „wspópraca w zaodze”, charakteryzuje zdolnoci i wiadomo
zaogi jako zespou wieloosobowego. Wany wpyw na wiadomo podejmowanych
dziaa jak te na ich jako maj sukcesywnie prowadzone obowizkowe szkolenia
z zasad CRM, zazwyczaj poczone ze szkoleniami z zarzdzaniem ryzykiem (ORM)
i koordynacj w zaodze wieloosobowej (MCC). Wspópraca w zaodze odzwierciedla
równie zdolnoci interpersonalne, zdeterminowane gównie przez usposobienie oraz
klimat organizacyjny, w tym przypadku odnoszcy si do niepisanych schematów
w stosunkach midzyludzkich (stosunek seniorów do modszych, stosunki na linii kapitan
– drugi pilot). W przypadku zmiennej lingwistycznej CRM mona zaproponowa podobny
schemat kwantyfikacji jak w przypadku zmiennej Trening (wartoci: dobry, redni, zy),
za jako podstaw konstrukcji funkcji charakterystycznej odpowiadajcego jej zbioru
rozmytego przyj czas (przerw), jaki upyn od ostatniego szkolenia w miesicach.
Nieco bardziej skomplikowana sytuacja istnieje w przypadku metody okrelania
wartoci zmiennej lingwistycznej Kultura opisujcej klimat panujcy w organizacji.
Wstpnie proponujemy anonimowy kwestionariusz, zawierajcy zestaw pyta dotyczcych
niepisanych praktyk oraz opinii personelu o atmosferze panujcej w organizacji. Na tej
podstawie mona uzyska obraz klimatu organizacyjnego i opisa go wykorzystujc trzy
wartoci zmiennej – kultura niska, rednia, wysoka. Czynnik ten jest stosunkowo
wolnozmienny, a zatem badanie jego wartoci nie musi by przeprowadzane w odniesieniu
do kadego lotu, lecz trzeba go okrela w przypadku wanych zmian w organizacji (np.
zmiana zarzdu, zmiana systemu finansowego czy zmiany regulaminów, instrukcji, lub
jakiekolwiek inne mogce mie wpyw na panujc w organizacji atmosfer).
Kolejna zmienna lingwistyczna Osobowo /usposobienie jest trudna do jednoznacznej
oceny typu dobry/zy. W literaturze osobowo jest zazwyczaj charakteryzowana w sposób
opisowy, za pomoc zestawu cech i umiejtnoci (jak np. zdolnoci do rozumienia
dynamiki sytuacji, gotowo do przyswajania informacji i wymiany myli, podzia uwagi)
[17]. W pracy tej zaproponowano kwestionariusz EPAQ (ang. Extended Personality
Attributes Questionaire) bazujcy na stosunku do zadania i stosunku do ludzi i wyoniono
trzy zbiory cech w aspekcie CRM. Po pierwsze interpersonalne podejcie do zadania, po
drugie – negatywny styl dziaania, po trzecie – niska motywacja. W [7] autorzy podobnie
wyróniaj trzy kategorie pilotów w oparciu o stosunek do zadania i umiejtno
komunikacji. Najlepsza grupa wyrónia si pozytywnym stosunkiem do zadania i dobr
komunikatywnoci, charakteryzuje si nisk wzajemn konkurencj, niskim poziomem
agresji, wzajemnym szacunkiem, jest to grupa ludzi ciko pracujca i nastawiona na
osignicie celu. Druga grupa z pozytywnym stosunkiem do zadania lecz nisk
komunikatywnoci, oceniona jako rednia. Trzecia – negatywna – o negatywnym
stosunku do zadania i niskiej komunikatywnoci. Podobnie jak kultura, osobowo jest
praktycznie niezmienna i gboko zakorzeniona. Pozostaje problem, kto i jak miaby
ocenia osobowo zaóg. Proponujemy wykorzystanie wyników bada psychologicznych,
jakim podlegaj okresowo zaogi, lub jeeli organizacja dysponuje etatem psychologa,
mona dokonywa takich ocen czciej. Przyjmuje si, e zmienna lingwistyczna
Osobowo /usposobienie moe przyjmowa wartoci: negatywna, rednia, pozytywna.
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3.2. MODEL LOKALNY Motywacja
Drug istotn zmienn lingwistyczn wejciow dla modelu zmiennej Stan zaogi jest
Motywacja. Schemat modelu lokalnego tej zmiennej jest przedstawiony na rys. 4.
MOTYWACJA

OBCI£ ENIE

OSOBOWO ¢/
USPOSOBIENIE

KULTURA

Rys. 4. Schemat lokalnego modelu rozmytego do wyznaczania zmiennej lingwistycznej Motywacja

Zmienna lingwistyczna Motywacja przyjmuje na wyjciu wartoci: wysoka, rednia lub
niska. Determinowana bdzie poprzez zmienne lingwistyczne Kultura, Osobowo /
usposobienie oraz Obcienie. Dwie pierwsze zmienne zostay opisane powyej. Zmienn
Obcienie (ang. workload) mona natomiast okreli analizujc czas potrzebny do
przygotowania si do operacji lotniczej. Czas ten odzwierciedla nakad pracy, jaki zaoga
musi wykona, aby przygotowa si do lotu. Tym samym jest proporcjonalny do stopnia
skomplikowania i trudnoci zadania w postaci zagszczenia ruchu, skomplikowania
procedur, pogody, dostpnoci informacji, przewidywanych opó nie. Dla potrzeb
niniejszej pracy przyjmujemy wartoci zmiennej Obcienie: mae, rednie i due.

3.3. MODEL LOKALNY wiadomo sytuacyjna
Schemat modelu lokalnego do wyznaczania wartoci zmiennej lingwistycznej
wiadomo sytuacyjna jest przedstawiony na rys. 5.
WIADOMO ¢
SYTUACYJNA
PRZETWARZANIE
INFORMACJI

KOMUNIKACJA
MOTYWACJA

KOMPETENCJA
ZM¡CZENIE

USPOSOBIENIE

STRES

INDYWIDUALNA
OCENA STRESU

WYPOCZYNEK

ZDROWIE

OBCI£ ENIE

Rys. 5. Schemat lokalnego modelu rozmytego do wyznaczania zmiennej lingwistycznej
wiadomo sytuacyjna
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Zmienna lingwistyczna wiadomo sytuacyjna ksztatowana bdzie przede wszystkim
przez zmienne: Komunikacja (determinowana przez zmienne Kompetencja i Motywacja)
i Przetwarzanie informacji, na które wpywa bd zmienne Kompetencja i Zm czenie
(okrelone przez trzy zmienne lingwistyczne: Stres, Zdrowie i Wypoczynek).
Stres jest czynnikiem majcym podoe psychologiczne, jednak bezporednio wpywa
równie na fizyczne moliwoci organizmu. Jest zaleny od usposobienia osoby
w obszarze radzenia sobie ze stresem, równie od obcienia, które moe mie
bezporedni wpyw na poziom stresu, poza innymi, wielopaszczyznowymi czynnikami,
które kady czonek zaogi powinien umie identyfikowa i ocenia. W zwizku z tym, e
podoe stresu moe mie wiele róde, proponujemy aby jedn ze zmiennych
wejciowych do modelu lokalnego dla okrelenia wartoci przyjmowanych przez zmienn
lingwistyczn Stres bya zmienna Indywidualna ocena stresu, której wartoci byyby
przypisywane subiektywnie przez kadego z czonków zaogi. Ocena ta wraz
z omówionymi powyej zmiennymi Obcienie i Usposobienie bd determinoway
rozmyt ocen zmiennej lingwistycznej Stres, przyjmujcej wartoci: niski, redni, bd
wysoki.
Zmienna lingwistyczna Zdrowie reprezentuje typowo fizyczne moliwoci organizmu
czonka zaogi w odniesieniu do bezpieczestwa lotu. Kady czonek personelu latajcego
musi przej okresowe badania lekarskie w certyfikowanym orodku, w wyniku których
komisja orzeka jego zdolno do wykonywania zada lotniczych. W przypadku lekkich
odchyle od przyjtych norm lotnik jest dopuszczany do wykonywania obowizków,
a w orzeczeniu widniej uwagi odnoszce si do konkretnych odchyle. Nie ma
ograniczenia liczby takich uwag, jednak przyjmujemy, e wiksza ich liczba wiadczy
o zwikszonym ryzyku zwizanym z wykonaniem lotu. Kolejnym czynnikiem zwizanym
ze stanem fizycznym czowieka jest jego wiek. Zakadamy, e wraz z wiekiem stopniowo
obniaj si moliwoci fizyczne organizmu. Bezporedni zwizek ze zdrowiem ma
sprawno fizyczna, a take samopoczucie, które równie podlega ocenie subiektywnej
czonka zaogi. Wszystkie te czynniki pozwol nam na okrelenie wartoci zmiennej
lingwistycznej Zdrowie, przyjmujcej wartoci: dobre, rednie, ze.
Wypoczynek ma bardzo istotny wpyw na stopie zmczenia zaogi i tym samym na jej
stan i bezpieczestwo ruchu lotniczego. Bdzie on reprezentowany przez zmienn
lingwistyczn Wypoczynek. Zakadamy, e zmienna ta bdzie przyjmowaa wartoci:
minimalny, wystarczajcy i optymalny, za podstaw do jej oceny bd gównie czas
wypoczynku przed lotem, regularno lotów, zakócenia biorytmu i wypoczynek
dugofalowy. Czas wypoczynku przed lotem powinien by zapewniony przynajmniej
w rozmiarze okrelonym w przepisach jako minimalny, jednak w miar moliwoci
powinien uwzgldnia równie histori pracy zaogi i moliwoci wypoczynku w
poprzednich lotach. Regularno lotów to czynnik uwzgldniajcy zmiany i opó nienia w
stosunku do planowanych zada. Zakócenia biorytmu zwizane bd z lotami, podczas
których przekracza si strefy czasowe oraz intensywnoci lotów nocnych. Wypoczynek
dugofalowy uwzgldnia wykorzystanie urlopu lub czasu przeznaczonego na odnow
psychofizyczn. Zdarzaj si sytuacje, w których piloci wykonuj loty, a planowane
urlopy, ze wzgldów operacyjnych, s przesuwane. Moe to prowadzi do zmczenia
chronicznego. Miarodajn wielkoci bdzie tutaj czas, jaki upyn od ostatniego urlopu
trwajcego co najmniej dwa tygodnie.
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4. PODSUMOWANIE
Problem okrelenia stanu zaogi w kontekcie bezpieczestwa ruchu lotniczego jest
obiektem bada i publikacji, lecz gównie na poziomie ogólnym, organizacyjnym.
Istotnym problemem jest okrelenie tej wartoci dla konkretnej zaogi, majcej do
wykonania konkretne zadanie, gdzie ocenie podlega poziom ryzyka konkretnego lotu.
Budowane modele rozpatruj zagadnienia czstkowo, wyrywkowo - na przykad
dowiadczenie pilota okrelane jest jedynie na podstawie nalotu ogólnego.
Wprowadzenie przez Aneks 6 do Konwencji Chicagowskiej systemu zarzdzania
bezpieczestwem w lotnictwie (SMS) spowodowao sytuacj, w której przewo nicy
lotniczy zobowizani s do zarzdzania bezpieczestwem w odniesieniu do caoci ich
dziaa, w tym take kadego pojedynczego lotu. Zgodnie z zaoeniami, SMS zajmuje si
przede wszystkim identyfikacj zagroe, agodzeniem skutków niepodanych zdarze
bdcych ich nastpstwem oraz ocen ryzyka. Wymienione cele mog by realizowane
przy pomocy zaproponowanego w niniejszej pracy modelu stanu zaogi w kontekcie
bezpieczestwa. Daje on moliwo liczbowej oceny ryzyka zwizanego z powierzeniem
lotu konkretnej wybranej zaodze. W [13] opisano badania wybranych linii lotniczych
w sferze funkcjonowania SMS. Stwierdzono, e postawione wymagania s realizowane
tylko w czci. Konieczne zatem s zmiany na poziomie operacyjnym. Na tym wanie
poziomie ma funkcjonowa system oceny stanu zaogi, który planujemy zbudowa
w oparciu o prezentowany w tej pracy rozmyty model stanu zaogi wzgldem
bezpieczestwa w ruchu lotniczym, uzupeniony o rozmyte reguy wnioskowania. Na
dzie dzisiejszy u operatorów lotniczych funkcjonuj karty szacowania ryzyka, które s
jednak niewystarczajce. Nie uwzgldnia si w nich bowiem kultury organizacyjnej,
kultury bezpieczestwa, jakoci wspópracy w zaodze zwizanej z osobowoci czy
usposobieniem. Ponadto zmczenie w kartach szacowania ryzyka jest traktowane w sposób
znacznie uproszony w stosunku do proponowanego podejcia. Zastosowanie omawianego
modelu pozwolioby rozszerzy szacowanie ryzyka o szeroko rozumiany i caociowy
wpyw czynnika ludzkiego (zaogi) na bezpieczestwo lotu, a tym samym uzyska
oszacowanie ryzyka planowanej operacji lotniczej. Co wicej, narzdzie opisujce problem
w obiektywny, ilociowy sposób mogoby take posuy osobom odpowiedzialnym
w praktyce za dobór zaóg. Ocena stanu zaogi wykonana w oparciu o prezentowan
metod pozwoli atwiej planowa i zarzdza zasobami ludzkimi i w rezultacie przyczyni
si do utrzymania przez operatora gotowoci operacyjnej pod wzgldem dostpnoci zaóg.
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THE PROBLEM OF CREW STATUS ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF AIR
TRAFFIC SAFETY
Summary: The paper presents a method of flight crew status estimation in the context of air traffic safety.
The term of flight crew status was defined. The key role of human factor (as flight crew) is stressed and the
factors forming this state are introduced. The research problem is formulated by means of mathematical
model elaboration to describe the flight crew status in quantitative form based on the chosen factors. Next the
fuzzy model of flight crew status is introduced and suggested as the main factor forming the air traffic safety.
The model includes the chosen factors as well as the logical coherence between them and the possibilities of
quantification. The suggestion of fuzzy sets use in local models descriptions is made while some examples
are given in the paper. The areas of new method’s practical utilization are also indicated.
Keywords: human factor in air transport, air traffic safety, fuzzy inference

