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Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono analiz9 ilo<ciow=, w odniesieniu do powa>nych
incydentów lotniczych. S= one bardzo wa>nym i cennym Dród/em wiedzy o systemach zapewniania
bezpiecze:stwa w transporcie lotniczym. Okre<lenie "powa>ny incydent lotniczy" obejmuje bardzo
niebezpieczne zdarzenia, w których zawiod/y prawie wszystkie (najcz9<ciej oprócz jednej) bariery
chroni=ce przed wypadkiem.
Problem badawczy podejmowany w artykule to szacowanie prawdopodobie:stwa przekszta/cenia
incydentu w wypadek. Ze wzgl9du na brak danych statystycznych sk/aniamy si9 do poszukiwania
prawdopodobie:stw wyst=pienia zdarze: sprzyjaj=cych wypadkowi w obszarze ocen eksperckich.
Te w sposób oczywisty s= cz9sto niejednoznaczne i nieprecyzyjne, co sprawia, >e proponujemy
zastosowanie metod rozmytych w analizie incydentów. W niniejszej pracy skoncentrowano si9 na
poszukiwaniu wyra>e: dla rozmytego prawdopodobie:stwa wypadku, przyjmuj=c >e w tych
okoliczno<ciach konsekwencje mia/yby katastrofaln= dolegliwo<X. W ramach analizy statycznej, dla
scenariuszy gro>=cych wypadkiem przedstawiono formu/y na rozmyte prawdopodobie:stwo ich
realizacji. Podstaw= jest analiza drzewa zdarze: za pomoc= rozmytych prawdopodobie:stw.
W analizie dynamiki incydentu, opartej na wnioskowaniu rozmytym, celem jest oszacowanie
rozmytego prawdopodobie:stwa dla scenariuszy gro>=cych wypadkiem. Analiza dynamiki na/o>ona
na rozmyte oszacowanie prawdopodobie:stwa realizacji scenariuszy pozwoli na okre<lenie
prawdopodobie:stwa wypadku, a w przysz/o<ci tak>e na okre<lenie innych ni> katastrofalne skutków
analizowanego zdarzenia.
W pracy przedstawiono sposób analizy incydentów lotniczych z zastosowaniem zbiorów rozmytych
na przyk/adzie wybranego powa>nego incydentu, który mia/ miejsce na lotnisku im. Chopina
w Warszawie. Podczas incydentu mia/ miejsce jednoczesny start dwu samolotów na krzy>uj=cych si9
drogach startowych. Dla scenariuszy kontynuacji startu przez oba samoloty przedstawione zosta/y
formu/y na rozmyte prawdopodobie:stwo ich realizacji. W zakresie analizy dynamiki incydentu
opracowany zosta/ schemat wnioskowania rozmytego w celu oszacowania rozmytego
prawdopodobie:stwa kolizji w przypadku, gdyby samoloty kontynuowa/y start.
S owa kluczowe: powa>ny incydent lotniczy, prawdopodobie:stwo rozmyte, wnioskowanie rozmyte
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1. WPROWADZENIE
Zgodnie z Ustaw= o zarz=dzaniu kryzysowym, transport w zakresie obejmuj=cym
transport drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, >eglug9 <ródl=dow= jest jedn= z jedenastu
infrastruktur krytycznych [15].
Komunikacja lotnicza powszechnie jest uwa>ana za najbezpieczniejszy rodzaj
transportu. Jest tak w istocie, g/ównie dzi9ki bezkompromisowemu podej<ciu do kwestii
zapewnienia pasa>erom bezpiecze:stwa, które od wielu lat jest priorytetem dzia/ania
wszystkich podmiotów zaanga>owanych w proces transportowy w lotnictwie. Ustanawiane
s= liczne bariery - techniczne, proceduralne, organizacyjne, zarz=dcze - maj=ce na celu
niedopuszczenie do wypadków lotniczych. Mimo to zdarza si9, >e wszystkie te
zabezpieczenia zawiod=, najcz9<ciej z powodu b/9dów ludzkich. W takiej sytuacji
dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków lotniczych, które s= szczegó/owo badane
pod k=tem okre<lenia przyczyn i okoliczno<ci tych zdarze:. Badanie to ma zazwyczaj
charakter jako<ciowy [5].
W niniejszej pracy proponujemy analiz9 ilo<ciow=, w odniesieniu do powa>nych
incydentów lotniczych. S= one bowiem równie> bardzo wa>nym i cennym Dród/em wiedzy
o systemach zapewniania bezpiecze:stwa w transporcie lotniczym. Okre<lenie "powa>ny
incydent lotniczy" obejmuje zazwyczaj bardzo niebezpieczne zdarzenie, w którym
zawiod/y prawie wszystkie (najcz9<ciej oprócz jednej) bariery chroni=ce przed
wypadkiem. Fakt ten pozwala na podj9cie próby ilo<ciowej oceny prawdopodobie:stwa
zawodno<ci ka>dego z elementów wspomnianego systemu zapewniania bezpiecze:stwa.
Niestety w wi9kszo<ci przypadków nie dysponuje si9 materia/em o charakterze
statystycznym pozwalaj=cym na okre<lanie cz9sto<ci zdarze: sk/adaj=cych si9 na
scenariusze wypadkowe. Nie istniej= równie> metody pomiarowe pozwalaj=ce na
uzyskanie takich danych. Wynika to z dwóch powodów. Pierwszym jest niezwyk/a
rzadko<X tych zdarze:, a tak>e, do niedawna, brak powszechnej <wiadomo<ci konieczno<ci
zg/aszania zdarze: lotniczych o mniej istotnych konsekwencjach. Drugi powód to bardzo
cz9sty udzia/ tzw. czynnika ludzkiego w omawianych zdarzeniach, gdzie analiza
prawdopodobie:stwa takiej czy innej reakcji, czy te> prawdopodobie:stwa pope/nienia
b/9du jest obarczona bardzo du>= niepewno<ci= oraz subiektywizmem ocen. Jedyna realnie
dost9pna metoda pozyskiwania wiedzy o wielu tego rodzaju procesach, to oceny
ekspertów. Te, w sposób oczywisty, charakteryzuj= si9 równie> brakiem precyzji
i jednoznaczno<ci pozwalaj=cej na zastosowanie np. metod probabilistycznych w analizie.
W analizie bezpiecze:stwa, niezawodno<ci i ryzyka cz9sto informacja jest niepewna
i nieprecyzyjna. W pracy [1] zawarto nast9puj=cy przegl=d metod reprezentacji
niepewno<ci:
' Rachunek prawdopodobie:stwa,
' Nieprecyzyjne (przedzia/owe) prawdopodobie:stwo,
' Analiza ogranicze: probabilistycznych,
' Teoria mo>liwo<ci (Dród/a: rachunek prawdopodobie:stwa i statystyka
matematyczna, teoria zbiorów rozmytych),
' Teoria argumentacji Dempster’a-Shafer’a.
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Prezentowane w naszej pracy podej<cie do analizy incydentów lotniczych mie<ci si9
w opartym na teorii mo>liwo<ci. W ksi=>ce [7] zawarte s= trzy podej<cia do niezawodno<ci
i bezpiecze:stwa w warunkach niepe/nej i nieprecyzyjnej informacji:
' Rachunek prawdopodobie:stwa i statystyka matematyczna,
' Teoria zbiorów rozmytych,
' Teoria mo>liwo<ci (inspirowana dwoma poprzednimi).
W analizie incydentów lotniczych nale>y uwzgl9dniX dwie sk/adowe: analiz9 statyczn=
i analiz9 dynamiki.
Analiza statyczna mo>e byX prowadzona z u>yciem np. rozmytych drzew niezdatno<ci
[12, 13] i rozmytych drzew zdarze: [4]. W drzewach tych, w odró>nieniu od klasycznych
drzew niezdatno<ci i zdarze: gdzie stosuje si9 miary probabilistyczne, nale>y pos/ugiwaX
si9 miar= mo>liwo<ci reprezentuj=c= rozmyte prawdopodobie:stwo.
Analiza dynamiczna jest wykonywana w dziedzinie czasu. Jedn= z mo>liwo<ci jest
pos/ugiwanie si9 minimalnymi i maksymalnymi warto<ciami parametrów czasowych tak
jak w przyk/adzie z zakresu kolejnictwa badanym w pracy [6]. Inn= jest operowanie
rozk/adami prawdopodobie:stwa warto<ci parametrów czasowych jak w pracy [2] gdzie
rozwa>ana jest koordynacja czasowa zabezpiecze: odleg/o<ciowych linii wysokich napi9X
do transmisji energii elektrycznej. Kolejnym podej<ciem jest analiza oparta na zbiorach
rozmytych prezentowana w naszej pracy.
W niniejszej pracy zostanie przedstawiony sposób prowadzenia analizy wybranego
powa>nego incydentu w ruchu lotniczym, który mia/ miejsce na lotnisku im. Chopina
w Warszawie. W kolejnym etapie, na podstawie przyj9tych warto<ci zmiennych
lingwistycznych przeprowadzona b9dzie analiza ilo<ciowa. W prezentowanym w pracy
podej<ciu, wykorzystana b9dzie teoria zbiorów rozmytych do oszacowania
prawdopodobie:stwa przekszta/cenia si9 incydentu w wypadek. Szacowanie to przebiega
dwuetapowo - w pierwszym etapie analizuje si9 scenariusze, w których zawodz= wszystkie
bariery chroni=ce przed powstaniem wypadku, za< w drugim etapie przeprowadza si9
analiz9 zjawisk dynamicznych zmierzaj=c= do okre<lenia prawdopodobie:stwa kolizji
w przypadku realizacji któregokolwiek ze scenariuszy z etapu pierwszego

2. ZDARZENIE LOTNICZE NR 344/07
Analiza incydentów wykorzystuj=ca wnioskowanie rozmyte zostanie zilustrowana
przyk/adem powa>nego incydentu lotniczego, który wydarzy/ si9 w 2007 r. w Warszawie
pomi9dzy samolotami Boeing 767 a Boeing 737. Jego przyczyna zosta/a zakwalifikowana
do kategorii „czynnik ludzki” i grupy przyczynowej H4 – „b/9dy proceduralne” [14].

2.1. OPIS OKOLICZNO1CI ZDARZENIA
W zdarzeniu w dniu 13 lipca 2007 roku bra/y udzia/ samoloty Boeing 737 (B737)
i Boeing 767 (B767), które mniej wi9cej w tym samym czasie mia/y zaplanowane starty
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z lotniska Warszawa-Ok9cie. Jako pierwsza zgod9 na zaj9cie drogi startowej RWY 29
i polecenie oczekiwania otrzyma/a za/oga B737. Jako druga zgod9 na zaj9cie drogi
startowej RWY 33 i oczekiwanie otrzyma/a za/oga B767. Ten sam samolot otrzyma/ tak>e
jako pierwszy zgod9 na start. W chwil9 po potwierdzeniu zezwolenia do startu oba
samoloty rozpocz9/y równocze<nie start. Za/oga B737 uzna/a bowiem, >e zezwolenie na
start by/o skierowane do niej. Prawdopodobnie uwa>a/a, >e skoro jako pierwsza otrzyma/a
pozwolenie na zaj9cie drogi startowej to równie> jako pierwsza otrzymuje zezwolenie na
start. Dodatkowo kategorie turbulencji w <ladzie aerodynamicznym obu samolotów
<wiadczy/y, >e ze wzgl9dów ruchowych by/oby korzystniej aby B737 wystartowa/ przed
B767. Decyzja kontrolera by/a jednak odmienna. Kontroler ruchu lotniczego (ATC) nie
obserwowa/ startu samolotów, gdy> zaj=/ si9 w tym czasie uzgadnianiem startu <mig/owca.
Sytuacj9 jednoczesnego startu zauwa>y/ stoj=cy w kolejce do startu pilot samolotu ATR
72, który zareagowa/ przez radio. Po tym komunikacie pilot B767 spojrza/ w prawo
i zauwa>y/ startuj=cy jednocze<nie samolot B737. Nast9pnie z w/asnej inicjatywy przerwa/
start i zacz=/ gwa/towne hamowanie, które doprowadzi/o do zatrzymania si9 200 m od
przeci9cia dróg startowych. Asystent kontrolera us/yszawszy przez radio informacj9 od
pilota ATR 72 poinformowa/ kontrolera o starcie samolotu B737 bez zezwolenia.
Kontroler, który pierwotnie nie us/ysza/ informacji przez radio, po up/ywie 16 sekund od
rozpocz9cia rozbiegu przez B737 zorientowa/ si9 w sytuacji i dwukrotnie zdecydowanie
nakaza/ przerwaX start B737. Za/oga B737 wykona/a to polecenie i zatrzyma/a samolot
200 m od skrzy>owania dróg startowych.

2.2. CZYNNIKI SPRZYJAJ2CE INCYDENTOWI I CZYNNIKI
HAMUJ2CE ROZWÓJ WYPADKU
Oba samoloty bior=ce udzia/ w incydencie rozpocz9/y procedur9 startu w tym samym
momencie. Ich charakterystyka dynamiczna podczas startu jest podobna, zatem omawiane
zdarzenie lotnicze nieomal doprowadzi/o do zderzenia obu startuj=cych samolotów, czyli
do wypadku lotniczego. Podobnie jak w wi9kszo<ci tego rodzaju sytuacji by/o wiele
czynników sprzyjaj=cych powstaniu takiego zagro>enia. Do najwa>niejszych mo>na
zaliczyX:
' brak <wiadomo<ci sytuacyjnej u za/ogi B737,
' niew/a<ciwe monitorowanie korespondencji radiowej i w rezultacie b/9dne przyj9cie
zezwolenia na start skierowanego do innego samolotu,
' brak wspó/pracy za/ogi w kabinie B737,
' brak nale>ytego monitorowania przebiegu startu przez kontrolera,
' brak reakcji kontrolera na informacj9 przez radio od pilota ATR 72.
Do czynników hamuj=cych rozwój wypadku, w efekcie których nie dosz/o do niego
mo>na zaliczyX:
' rozpoznanie niebezpiecze:stwa przez za/og9 B767 i podj9cie decyzji o
natychmiastowym przerwaniu startu,
' rozpoznanie niebezpiecze:stwa przez za/og9 ATR 72 i przes/anie komunikatu
radiowego,
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' dobre warunki pogodowe umo>liwiaj=ce wzrokow= obserwacj9 dróg startowych,
' w/a<ciwa reakcja asystenta kontrolera.

2.3. PRZES3ANKI SPRZYJAJ2CE WYPADKOWI
W omawianym przypadku mo>na zauwa>yX, >e wystarczy na/o>enie si9 tylko jednego
dodatkowego czynnika zagra>aj=cego (ewentualnie kombinacji dwóch czynników)
i incydent by/by w rzeczywisto<ci wypadkiem. Mo>na wyró>niX kilka takich przes/anek
sprzyjaj=cych wypadkowi [11].
1. Warunki pogodowe, widzialno<X jest na tyle s/aba, >e nie sposób zauwa>yX
rzeczywistej sytuacji ruchowej. Dotyczy to zarówno za/ogi B767, pilota ATR 72
i kontrolera.
2. Pilot ATR 72 nie monitoruje wzrokowo sytuacji na drogach startowych tylko
spokojnie czeka na zgod9 dla siebie na zaj9cie drogi startowej.
3. Pilot ATR 72 wprawdzie zauwa>a niebezpieczn= sytuacj9, ale zamiast natychmiast
poinformowaX o niej przez radio – omawia j= z pozosta/ymi cz/onkami w/asnej
za/ogi.
4. Za/oga B767 zaj9ta realizowaniem procedury startu nie zwraca uwagi na komunikat
przekazany przez radio przez pilota ATR 72.
5. Podj9cie przez za/og9 B767 b/9dnej decyzji o kontynuowaniu startu mimo
zauwa>enia startuj=cego jednocze<nie samolotu B737. Decyzja taka mog/aby
wynikaX na przyk/ad z takiego rozumowania: „nie zd=>9 si9 zatrzymaX przed
skrzy>owaniem, niech B737 hamuje – przecie> mam zgod9 na start, mo>e zd=>9
min=X skrzy>owanie przed B737 itp.”
6. Asystent kontrolera nie zwraca uwagi na informacj9 podan= przez radio przez pilota
ATR 72 lub te> nie reaguje na ni= w/a<ciwie i nie informuje kontrolera.
7. Za/oga B737 reaguje niew/a<ciwie na polecenie kontrolera ruchu lotniczego i nie
przerywa procedury startowej.
8. Stan nawierzchni uniemo>liwia skuteczne hamowanie przed skrzy>owaniem dróg
startowych.
9. Czas reakcji kontrolera i obu pilotów jest na tyle du>y, >e skuteczne hamowanie
przed skrzy>owaniem dróg startowych jest niemo>liwe.

2.4. SCENARIUSZE PROWADZ2CE DO WYPADKU
Jak wskazano wy>ej, niewielka liczba zdarze: sprzyjaj=cych wypadkowi wystarczy dla
przekszta/cenia incydentu w wypadek. Istnieje kilka scenariuszy, które rozpatruje si9
w tym kontek<cie w niniejszej pracy. Zale>no<ci logiczne mi9dzy scenariuszami
prowadz=cymi do wypadku a przes/ankami sprzyjaj=cymi wypadkowi, w sposób
schematyczny, przedstawia Tabela 1. Przyj9to oznaczenia: 1 - przes/anka zasz/a,
0 - przes/anka nie zasz/a, b.z. - zaj<cie przes/anki nie ma znaczenia dla przekszta/cenia si9
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incydentu w wypadek lub jest tylko jedna sensowna warto<X tej przes/anki. W tabeli
uwzgl9dniono przes/anki 1-7, za< przes/anki 8 i 9 zosta/y w/=czone do analizy
dynamicznej.
Tabela 1

2. ATR 72 nie
monitoruje

3. ATR 72 nie
ostrzega

4. B767 nie s/yszy
ostrze>enia

5. B767 nie
przerywa startu

6. Asystent nie
informuje

7. B737 nie
wykonuje polecenia

Scenariusz 1
Scenariusz 2
Scenariusz 3
Scenariusz 4
Scenariusz 5
Scenariusz 6
Scenariusz 7

1. Niewystarczaj=ca
widzialno<X

Scenariusze przekszta cenia si4 incydentu 344/07 w wypadek

1
0
0
0
0
0
0

b.z.
1
0
0
0
0
0

b.z.
b.z.
1
0
0
0
0

b.z.
b.z.
b.z.
1
1
0
0

b.z.
b.z.
b.z.
b.z.
b.z.
1
1

b.z.
b.z.
b.z.
1
0
1
0

b.z.
b.z.
b.z.
b.z.
1
b.z.
1

Powy>sze scenariusze kontynuacji startu przez samoloty B767 i B737 zosta/y
wyznaczone z u>yciem drzewa zdarze:, które ze wzgl9du na ograniczenie obj9to<ci pracy
jest pomini9te.

2.5. KONCEPCJA METODY ANALIZY INCYDENTU
Oszacowanie prawdopodobie:stwa realizacji poszczególnych scenariuszy pozwoli/oby
na okre<lenie prawdopodobie:stwa zaistnienia wypadku w konsekwencji tego zdarzenia
lotniczego. Niestety realizacja wi9kszo<ci tych scenariuszy jest uzale>niona od wielko<ci
niemierzalnych a tak>e niedost9pnych dla analiz statystycznych. Na przyk/ad
w scenariuszu 2 nie sposób okre<liX przy u>yciu metod pomiarowych jak cz9sto za/oga
koncentruje si9 wy/=cznie na swoich procedurach i zwraca niewielk= uwag9 na zdarzenia
zewn9trzne. Podobnie jest w scenariuszach 5, 6 czy 7, w których mamy do czynienia
z b/9dami za/ogi czy kontrolera. Oczywi<cie b/9dy takie si9 zdarzaj= jednak trudno jest
oszacowaX statystycznie prawdopodobie:stwo ich pope/nienia. Nie znamy rzeczywistej
liczby takich b/9dów (znamy co najwy>ej te, które mia/y konsekwencje w postaci zdarze:
lotniczych), a tym bardziej nie znamy liczby okazji do ich pope/nienia, nie ma wi9c do
czego odnie<X liczby pope/nionych b/9dów w celu oszacowania ich cz9sto<ci.
Wymienione powy>ej przyczyny sk/aniaj= do poszukiwania prawdopodobie:stw
wyst=pienia zdarze: sprzyjaj=cych wypadkowi w obszarze ocen eksperckich. Te w sposób
oczywisty s= cz9sto niejednoznaczne i nieprecyzyjne, co sprawia, >e proponuje si9
zastosowanie metod rozmytych w analizie incydentów. W niniejszej pracy skoncentrujemy
si9 na poszukiwaniu wyra>e: dla rozmytego prawdopodobie:stwa wypadku, przyjmuj=c >e
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w tych okoliczno<ciach konsekwencje mia/yby katastrofaln= dolegliwo<X. Przedstawione
zostan= dwa zagadnienia. Dla scenariuszy kontynuacji startu przez oba samoloty
przedstawione zostan= formu/y na rozmyte prawdopodobie:stwo ich realizacji. Podstaw=
b9dzie analiza drzewa zdarze: za pomoc= rozmytych prawdopodobie:stw. Obliczenia
warto<ci tych prawdopodobie:stw wymagaj= ocen eksperckich i b9d= tematem nast9pnej
pracy. Drugie to analiza dynamiki incydentu, oparta na wnioskowaniu rozmytym, której
celem b9dzie oszacowanie rozmytego prawdopodobie:stwa kolizji w przypadku, gdy
samoloty kontynuuj= start. Wielko<X ta b9dzie uwzgl9dnia/a tak>e wymienione wcze<niej
przes/anki 8 i 9. Przedstawiony b9dzie schemat wnioskowania rozmytego, natomiast
obliczenia b9d= tematem kolejnej pracy. Analiza dynamiczna na/o>ona na rozmyte
oszacowanie prawdopodobie:stwa realizacji scenariuszy pozwoli na okre<lenie
prawdopodobie:stwa wypadku, a w przysz/o<ci tak>e na okre<lenie innych ni>
katastrofalne skutków analizowanego zdarzenia.

3. ANALIZA STATYCZNA SCENARIUSZY
PROWADZ2CYCH DO WYPADKU
Dla potrzeb zarz=dzania ryzykiem, skala dotkliwo<ci zdarze: mo>e byX nast9puj=ca [8]:
katastrofalna, niebezpieczna, powa>na, niewielka, nieistotna. Analizowany incydent jest
w swojej istocie podobny do najwi9kszej w historii katastrofy lotniczej na Teneryfie.
W zwi=zku z tym w analizie incydentu przyjmujemy, >e wypadek grozi/by katastrofaln=
dolegliwo<ci= i koncentrujemy si9 na wyznaczeniu prawdopodobie:stwa.
W [8] zaproponowano nast9puj=c= skal9 prawdopodobie:stwa: cz9ste, sporadyczne,
niewielkie, nieprawdopodobne, skrajnie nieprawdopodobne. Warto<ci obu powy>szych
skal nie s= precyzyjne. Ka>dy ekspert mo>e je zinterpretowaX nieco inaczej, szczególnie
je>eli pojawi= si9 zdarzenia na kraw9dzi punktu skali. Niejednoznaczno<X tych elementów
oceny jest mo>liwa do uj9cia za pomoc= teorii zbiorów rozmytych [3, 9]. W dalszych
badaniach, warto<ci skali b9d= wykorzystane do zbudowania zmiennych lingwistycznych
tak jak to wst9pnie pokazano na rys. 1 dla zmiennej Prawdopodobie stwo.
Skrajnie
nieprawdopodobne

1.0

Cz#ste
Nieprawdopodobne

a

b

c

d

e

f

Rys. 1. Wykres zmiennej lingwistycznej Prawdopodobie stwo
dla warto<ci Skrajnie nieprawdopodobne, Nieprawdopodobne i Cz#ste
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Oznaczymy przez P1, P2, ..., P7 prawdopodobie:stwa zaj<cia przes/anek sprzyjaj=cych
powstaniu wypadku lotniczego, za< przez P(S1), P(S2), ..., P(S7) - prawdopodobie:stwa
realizacji scenariuszy prowadz=cych do przekszta/cenia incydentu w wypadek.
Prawdopodobie:stwa realizacji poszczególnych scenariuszy s= nast9puj=ce:
G" 3 & - G3 !

(1)

G" # & - "$ A G3 & % G#

(2)

G" ' & - "$ A G3 & % "$ A G# & % G'

(3)

G" 4 & - "$ A G3 & % "$ A G# & % "$ A G' & % G4 % G(

G" ) & - "$ A G3 & % "$ A G# & % "$ A G' & % G4 % "$ A G( & % G*

G" ( & - "$ A G3 & % "$ A G# & % "$ A G' & % "$ A G4 & % G) % G(

G" * & - "$ A G3 & % "$ A G# & % "$ A G' & % "$ A G4 & % G) % "$ A G( & % G*

(4)
(5)
(6)
(7)

Prawdopodobie:stwo, >e oba samoloty b9d= kontynuowa/y start, dane jest wyra>eniem:
G+ - G3 > "$ A G3 & % ,G# > "$ A G# & % .G' > "$ A G' & % /G4 % "G( > "$ A G( & % G* & > "$ A G4 & %
G) % "G( > "$ A G( & % G* &012

(8)

Prawdopodobie:stwo wypadku okre<lone jest formu/=:

Pw ! Pk ) P( w | k ) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (9)!
gdzie P( w | k ) jest prawdopodobie:stwem wypadku pod warunkiem, >e oba samoloty
b9d= kontynuowa/y start. Prawdopodobie:stwo to wyznaczane jest na podstawie analizy
dynamicznej opisanej w nast9pnym punkcie.
Prawdopodobie:stwa zdarze: wyra>one warto<ciami zmiennej lingwistycznej
Prawdopodobie stwo opisane s= trapezowymi funkcjami przynale>no<ci zbiorów
rozmytych (Rys. 1). Podobnie przyjmuje si9 w przypadku analizy drzew niezdatno<ci z
zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych [12, 13].
Trapezowa funkcja przynale>no<ci zbioru rozmytego o parametrach a, b, c, d oznaczana
symbolem ( a, b, c, d ) pokazana jest na Rys. 2

1.0

a

b

c

d

Rys. 2. Parametry trapezowej funkcji przynale>no<ci zbioru rozmytego
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U>ycie rozmytych prawdopodobie:stw w analizie drzew zdarze: opisano w pracy [4].
W publikacji tej pokazano przyk/ad, w którym funkcja przynale>no<ci zbiorów rozmytych
jest dyskretna. W naszej pracy funkcje przynale>no<ci zbiorów rozmytych dla
prawdopodobie:stw rozmytych reprezentujemy funkcjami trapezowymi.
Iloczyn rozmytych prawdopodobie:stw nazwanych mo>liwo<ciami, okre<lonych
dwoma trapezowymi funkcjami przynale>no<ci (a1 , b1 , c1 , d1 ) i (a2 , b2 , c2 , d 2 ) jest
aproksymowany trapezow= funkcj= przynale>no<ci (a1 ) a2 , b1 ) b2 , c1 ) c2 , d1 ) d 2 ) .
Dla mo>liwo<ci P, danej trapezow= funkcj= przynale>no<ci (a1 , b1 , c1 , d1 ) , mo>liwo<X
1 ' P zadana jest równie> trapezow= funkcj= przynale>no<ci z parametrami
(1 ' d1 , 1 ' c1 , 1 ' b1 , 1 ' a1 ) [12, 13].
W celu okre<lenia warto<ci zmiennej lingwistycznej Prawdopodobie stwo dla
scenariusza P(Si) czy dla kontynuacji startu Pk , wyznaczane jest podobie:stwo zbioru
rozmytego P(Si) czy Pk do poszczególnych warto<ci zmiennej Prawdopodobie stwo.
Do wyznaczania podobie:stwa zbiorów rozmytych A, B o funkcjach przynale>no<ci
& A , & B mo>na wykorzystaX podobie:stwo Jacard’a zgodnie ze wzorem:

min(& A ( x ), & B ( x ))dx
s J ( A, B ) !

X

max(& A ( x ), & B ( x ))dx

! !

!

!

!

!

!

!

(10)

X

Jako warto<X prawdopodobie:stwa zmiennej lingwistycznej P(Si) czy Pk wybierana jest
warto<X zmiennej Prawdopodobie stwo o najwi9kszym podobie:stwie do P(Si) czy Pk , ale
nale>y podaX pe/n= list9 podobie:stw.

4. ANALIZA DYNAMIKI SCENARIUSZY
PROWADZ2CYCH DO WYPADKU
W kontek<cie dynamicznym proces przekszta/cania incydentu w wypadek mo>na
podzieliX na trzy etapy:
' etap pierwszy (Etap I) to czas pozwalaj=cy na zauwa>enie zagro>enia,
' etap drugi (Etap II) to czas potrzebny, na ostrze>enie pilotów (je>eli zagro>enie
zosta/o dostrze>one przez zewn9trznego obserwatora), zorientowanie si9 pilotów w
sytuacji, u<wiadomienie sobie zagro>enia i podj9cie decyzji pozwalaj=cej unikn=X
zderzenia lub zminimalizowania jego skutków,
' etap trzeci (Etap III) to czas potrzebny na wykonanie zaplanowanego manewru
awaryjnego.
Mo>na przyj=X, >e zauwa>enie zagro>enia ma znaczenie dla zaistnia/ej sytuacji, je>eli
zrealizowane s= wszystkie trzy etapy procesu zauwa>enia zagro>enia. Dlatego ilo<X czasu
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up/ywaj=cego od rozpocz9cia manewru do momentu potencjalnego zderzenia jest wa>nym
parametrem pozwalaj=cym unikn=X wypadku. Im czas potrzebny do osi=gni9cia punku
kolizyjnego jest d/u>szy, tym wi9ksza jest szansa na zaistnienie wszystkich trzech etapów
procesu – na zauwa>enie pomy/ki, ostrze>enie pilotów i sukces podj9tych dzia/a:
awaryjnych.
W omawianym przypadku mo>na zauwa>yX, >e gdyby zaistnia/ negatywny czynnik
zmieniaj=cy dynamik9 procesu zauwa>enia zagro>enia, wyd/u>aj=cy tylko jeden z etapów
tego procesu o kilka sekund, to incydent by/by w rzeczywisto<ci wypadkiem. Oba
samoloty zatrzyma/y si9 oko/o 200 m przed punktem zbie>nym. Tego typu samoloty
startuj=c s= w stanie pokonaX odleg/o<X 200 m w czasie nie przekraczaj=cym 5 sekund.
Mo>na wyró>niX kilka scenariuszy wyd/u>aj=cych ten proces i w konsekwencji
prowadz=cych do wypadku.
1. Wyd/u>enie czasu pozwalaj=cego na zauwa>enie zagro>enia (Etap I) o kilka sekund.
' Pilot ATR 72 zaj9ty w/asnymi czynno<ciami móg/ zauwa>yX zagro>enie kilka
sekund póDniej. Nale>y zwróciX uwag9, >e Dród/em pozwalaj=cym rozpocz=X
Etap II dla obu samolotów by/y dzia/ania pilota ATR 72, zatem opóDnienie tych
dzia/a: wyd/u>y/oby czas trwania Etapu I dla obu samolotów.
' Pilot ATR 72 móg/ nie mieX mo>liwo<ci zauwa>enia zagro>enia gdyby warunki
atmosferyczne mu to uniemo>liwi/y, ograniczaj=c widoczno<X. W takiej sytuacji
jedynym obserwatorem maj=cym szanse zauwa>yX zagro>enie by/ kontroler
ruchu lotniczego. Z przebiegu zdarzenia wiadomo, >e osoby na wie>y kontrolnej
zauwa>y/y zdarzenie dopiero po reakcji pilota ATR 72, zatem oczekiwanie na
reakcj9 kontrolerów lotu, bez informacji od ATR72, prawdopodobnie
wyd/u>y/oby czas etapu I poza krytyczne warto<ci.
2. Wyd/u>enie czasu potrzebnego na ostrze>enie pilotów, zorientowanie si9 pilotów w
sytuacji, u<wiadomienie sobie zagro>enia i podj9cie decyzji pozwalaj=cej unikn=X
zderzenia lub zminimalizowania jego skutków (Etap II). Z przebiegu zdarzenia
wynika, >e oba samoloty zd=>y/y zahamowaX, a zatrzymanie jednego z samolotów
wystarczy/o do unikni9cia wypadku. Zatem wypadek mo>e byX konsekwencj=
wyd/u>enia tego etapu dla obu samolotów. Piloci obu samolotów funkcjonowali w
sugestywnym prze<wiadczeniu, >e maj= prawo do startu, mogli zatem nie zwracaX
uwagi na ostrze>enia od ATR72. Du>y ruch na lotnisku i konieczno<X wielu
komunikatów mog/y staX si9 Dród/em zak/ócenia sygna/u radiowego, utrudniaj=cego
w/a<ciwe odebranie informacji przez pilotów jak równie> przez wie>9 kontroln=. Na
lotnisku mog/y panowaX warunki atmosferyczne ograniczaj=ce widzialno<X i
utrudniaX zorientowanie si9 pilotów w sytuacji, z przebiegu zdarzenia wiadomo, >e
po us/yszeniu ostrze>enia osobiste zauwa>enie zagro>enia przez pilota B767 mia/o
znaczenie i pewnie przy<pieszy/o jego reakcj9. Reasumuj=c mo>na stwierdziX, >e
na/o>enie si9 tych czynników mog/oby byX przyczyn= wyd/u>enia drugiego etapu
procesu zauwa>enia zagro>enia dla obu samolotów.
3. Wyd/u>enie czasu (Etap III) potrzebnego na wykonanie zaplanowanego manewru
awaryjnego. Oba samoloty zatrzyma/y si9 200m przed punktem kolizyjnym, zatem
posiada/y niewielki zapas na wykonany manewr. Gdyby na lotnisku zaistnia/y
warunki atmosferyczne np. oblodzenie p/yty lotniska lub ulewny deszcz czas
manewru awaryjnego móg/by wyd/u>yX si9 dla obu samolotów nawet kilkakrotnie.
Taka sytuacja doprowadzi/aby nieuchronnie do wypadku.
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Rozmyty model dynamiki incydentu mo>na podzieliX na sk/adowe cz9<ci – modele
lokalne, zgodnie z Rys. 3.

Rys. 3. Schemat ideowy rozmytego modelu dynamiki incydentu

4.1. MODEL LOKALNY FDD
Model lokalny FDD ma za zadanie wyznaczenie prawdopodobie:stwa rozmytego
wypadku lotniczego w uj9ciu dynamicznym.
Zmienne wej<ciowe modelu:
' ró>nica czasów osi=gni9cia punktu zbie>nego obu samolotów (Tz = TB767 - TB737)
(warto<ci zmiennej lingwistycznej – ma&a, 'rednia, du(a),
' manewr awaryjny MA (zauwa>enie zagro>enia) samolotu B767 (warto<ci zmiennej
lingwistycznej – bez znaczenia, ograniczaj)cy skutki, unikni#cie wypadku),
' manewr awaryjny MA (zauwa>enie zagro>enia) samolotu B737 (warto<ci zmiennej
lingwistycznej – bez znaczenia, ograniczaj)cy skutki, unikni#cie wypadku).
Zmienna wyj<ciowa modelu:
' prawdopodobie:stwo rozmyte wypadku P( w | k ) (warto<ci zmiennej lingwistycznej
– cz#ste, sporadyczne, niewielkie, nieprawdopodobne, skrajnie nieprawdopodobne).

4.2. MODEL LOKALNY `MA`
Zadaniem modelu lokalnego MA jest okre<lenie znaczenia manewru awaryjnego
(zauwa>enia zagro>enia).
Zmienne wej<ciowe modelu:
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' czas pozwalaj=cy na zauwa>enie zagro>enia (TR B767 = TB767 – TET2 B767 – TET3 B767 )
(Etap I), gdzie TB767 to czas osi=gni9cia punktu zbie>nego samolotu, TET2 B767 to
czas potrzebny, na ostrze>enie pilotów, zorientowanie si9 pilotów w sytuacji,
u<wiadomienie sobie zagro>enia i podj9cie decyzji pozwalaj=cej unikn=X wypadku
(Etap II), TET3 B767 to czas potrzebny na wykonanie manewru awaryjnego (Etap III)
(warto<ci zmiennej lingwistycznej – ma&y, 'redni, du(y),
' (Etap I) szansa na zauwa>enie zagro>enia, (SET1 B767) (warto<ci zmiennej
lingwistycznej – ma&a, 'rednia, du(a).
Zmienna wyj<ciowa modelu:
' znaczenie manewru awaryjnego(warto<ci zmiennej lingwistycznej – bez znaczenia,
ograniczaj)cy skutki, unikni#cie wypadku).

4.3. MODEL LOKALNY ET2
Model lokalny ET2 ma za zadanie wyznaczenie czasu potrzebnego na ostrze>enie
pilotów, zorientowanie si9 pilotów w sytuacji, u<wiadomienie sobie zagro>enia i podj9cie
decyzji pozwalaj=cej unikn=X zderzenia lub zminimalizowaX jego skutki.
Zmienne wej<ciowe modelu:
' mo>liwo<ci komunikacyjne w danym momencie K (warto<ci zmiennej
lingwistycznej – uniemo(liwiaj)ce, utrudniaj)ce, dobre),
' pora dnia PD (warto<ci zmiennej lingwistycznej – widna, przyciemniona, ciemna),
' predyspozycji percepcyjnych pilota PP (warto<ci zmiennej lingwistycznej – ma&e,
'rednie, du(e),
' predyspozycje innych osób bior=cych udzia/ w zdarzeniu PO np. obserwatorów,
(warto<ci zmiennej lingwistycznej – ma&e, 'rednie, du(e),
' ukszta/towanie elementów infrastruktury lotniska L (warto<ci zmiennej
lingwistycznej – uniemo(liwiaj)ce, utrudniaj)ce, bez znaczenia).
Zmienna wyj<ciowa modelu:
' (Etap II) czas potrzebny, na ostrze>enie pilotów, zorientowanie si9 pilotów
w sytuacji, u<wiadomienie sobie zagro>enia i podj9cie decyzji pozwalaj=cej unikn=X
zderzenia lub zminimalizowania jego skutków (warto<ci zmiennej lingwistycznej –
ma&y, 'redni, du(y).

4.4. MODEL LOKALNY ET3
Zadaniem modelu lokalnego ET3 jest wyznaczenie czasu potrzebnego na wykonanie
zaplanowanego manewru awaryjnego.
Zmienne wej<ciowe modelu:
' pr9dko<X samolotu VB767 (warto<ci zmiennej lingwistycznej – ma&a, 'rednia, du(a,
V1),
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' warunki atmosferyczne PG (warto<ci zmiennej lingwistycznej – z&e, utrudniaj)ce,
bez znaczenia),
' umiej9tno<ci pilota UB767 (warto<ci zmiennej lingwistycznej – ma&e, 'rednie, du(e).
Zmienna wyj<ciowa modelu:
' (Etap III) czas potrzebny na wykonanie zaplanowanego manewru awaryjnego
(warto<ci zmiennej lingwistycznej – ma&y, 'redni, du(y).

5. PODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono sposób analizy incydentów lotniczych z zastosowaniem
zbiorów rozmytych na przyk/adzie wybranego powa>nego incydentu, który mia/ miejsce
na lotnisku im. Chopina w Warszawie.
Celem analizy jest oszacowanie prawdopodobie:stwa przekszta/cenia incydentu
w wypadek.
W pracy skoncentrowano si9 na poszukiwaniu wyra>e: dla rozmytego
prawdopodobie:stwo wypadku, przyjmuj=c >e w tych okoliczno<ciach konsekwencje
mia/yby katastrofaln= dolegliwo<X. Przedstawione zosta/y dwa zagadnienia. Dla
scenariuszy kontynuacji startu przez oba samoloty przedstawione zosta/y formu/y na
rozmyte prawdopodobie:stwo ich realizacji. Podstaw= by/a analiza drzewa zdarze: za
pomoc= rozmytych prawdopodobie:stw. Drugie to analiza dynamiki incydentu, oparta na
wnioskowaniu rozmytym, której celem jest oszacowanie rozmytego prawdopodobie:stwa
kolizji w przypadku, gdy samoloty kontynuuj= start. Przedstawiony zosta/ schemat
wnioskowania rozmytego. Obliczenia warto<ci tych rozmytych prawdopodobie:stw
wymagaj= ocen eksperckich i b9d= tematem nast9pnych prac.
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ANALYSIS OF AIR INCIDENTS WITH THE USE OF FUZZY SETS
Summary: In this paper, we propose a quantitative analysis with regard to serious air incidents. They are a
very important and valuable source of information about safety assurance systems in air transport. The term
"serious air incident" usually involves a very dangerous event in which almost all protections against
accidents have failed (in most cases except one). This fact allows to try to quantify probability failure of each
of the elements of the safety assurance system. Unfortunately, in most cases we do not have a statistical
material that allows to determine events rate that makes up the accident scenarios.
Estimating probabilities of transforming an incident into an accident is the research problem undertaken in
the article. Because of the lack of statistical data we incline towards search of probabilities of accidentconducive events in the field of expert evaluations. These evaluations are obviously often ambiguous and
imprecise, which makes that we propose to use fuzzy rules in the incidents analysis. In this article we focus
on search of expressions for fuzzy probability of accident, assuming that consequences would be catastrophic
in these circumstances. In the case of static analysis, the formulas of fuzzy probability of implementation of
near-accident scenarios are presented. The analysis of events tree using fuzzy probabilities is the basis. In the
dynamic incident analysis based on fuzzy inference the purpose is the estimation of fuzzy probability of nearaccident scenarios. The analysis of dynamics imposed on the fuzzy estimation of scenarios implementation
probability allows to determine the accident probability and also to describe non-catastrophic effects of
analyzed events.
The paper presents a mode of incidents analysis with the use of fuzzy sets on the chosen example of serious
incident, which took place at the Warsaw Chopin Airport. During the incident, the simultaneous take-off of
two aircrafts took place on intersecting runways. The fuzzy probability formulas are presented for the
realization of scenarios to continue take-off of the two planes. In the analysis of the dynamics of the incident
the fuzzy inference scheme has been developed to estimate the fuzzy probability of a collision in case the
aircrafts continue to take off.
Keywords: serious air traffic incident, fuzzy probability, fuzzy inference
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