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چکیده
در این مقاله به مهمترین دالیل وقوع سوانح هوایی بالگرد پرداخته شدهاست .برای بررسی این سوانح از دادههای سوانح هووایی کوه در ایوران بوه
وقوع پیوسته و همچنین دادههای موجود در سازمان ایکائو استفاده گردید .تاکنون تالشهای تحقیقاتی بسیاری برای درک دالیل وقووع سووانح
انجام شدهاست که بسیاری از آنها از گزارشات و دادههای سازمان هوانوردی بینالمللی ،ایکوائو ،اسوتفاده میکننود .متأسوفانه ،درحالیکوه ایون
مطالعات انواع مختلفی از عوامل سوانح رخ داده را معرفی میکنند (مانند ،از دست دادن کنترل پرواز) ،اما اکثر آنها نمیتوانند علت اصولی بوروز
این سوانح را شناسایی کنند .در کشور ما تالشهای مختلفی در این زمینه انجام شده اما مورد توجه اساسوی قورار نگرفتهاسوت ،کوه ایون موورد
سبب شدهاست تا نتایج روشن و قابل استناد چندانی از دالیل اصلی سوانح در ایران در دسترس نباشد .همچنین سوانح هوایى در ایران بوه ویوژه
در دو دهه اخیر کاهش معنى دارى را در تعداد سوانح و یا تلفات ناشى از آنها نشان نمىدهد که این امر موجب بروز نگرانیهایی شدهاسوت .در
این مقاله برای درک بهتر دالیل وقوع سوانح ،یک رویکرد مبتنی بر حالت برای بررسی شکافهای منطقی موجود یا مووارد نادیوده گرفتوه شوده
ارائه میشود .به این منظور در نرمافزار استاتیستیکا یک برنامه نوشته شده که بهطور خودکار حالتهوا ،نشوانهها و کودهای اطالعوات مربووه بوه
سوانح را در پایگاه داده شناسایی کرده و سوابقی که بهطور بالقوه پر از اشتباهات است را مورد بررسی قرار میدهد .تجزیوه و تحلیول مبتنوی بور
حالت نشان می دهد پرت شدن حواس خلبانان به اشیاء محیط اطراف اغلب باعث از دست دادن کنترل پورواز شوده اسوت ( )%16.7کوه بوهطور
مستقیم از تجزیه و تحلیلهای معمولی قابل تشخیص نیست .در روش ارائه شده از مدلسازی مبتنی بر حالت استفاده شده کوه روشوی نووین در
این حوزه است همچنین ابزار یادگیری ماشین برای دستیابی به نتایج مطلوبتر بکار رفتهاست.

واژههای کلیدی :رویکرد مبتنی بر حالت ،مدلسازی سوانح هوایی ،از دست دادن کنترل پرواز

A State-Based Approach to Modeling Air Accidents Caused by Loss of
Flight Control
Mohsen Dehghani mohammad-abadi*, Hamed Rahmani and Seyed Majid Mirhosseini

Abstract
In this research, the most important causes of helicopter accidents are discussed. For this aim, the data of
aviation accidents that occurred in Iran and the data registered in ICAO are used.Several research efforts
have been directed towards betters understanding the causes of accidents. Many of these efforts use ICAO
accident reports and data. Unfortunately, while these studies easily identify the top types of accidents
(e.g., inflight loss of control (LOC)), they usually cannot identify why these accidents are happening.
Most ICAO narrative reports for accidents are very short (many are only one paragraph long), and do not
contain much information on the causes (likely because the causes were not fully identified).
Unfortunately, in our country, the efforts made in this field for various reasons have not been given much
attention so far, which has led to the lack of clear and citationable results of the correct causes of aviation
accidents. Aviation accidents in Iran, especially in the last two decades, do not show a significant
reduction in the number of accidents or casualties. To better understand the causes of aviation accidents,
this study offers a state-based approach to examining existing logical gaps or neglected cases and a
computer program (in STATISTICA) that automatically builds states, signs, and information codes
related to accidents These rules also help identify and count causes for accidents that were not discernable
from previous analyses of historical accident data. State-based approach shows that distraction of pilots to
objects in the environment often results in loss of flight control (16.7%), which is not directly
distinguishable from conventional analysis. State -based modeling is a new method in this field. Also,
machine learning tools are used to achieve more desirable results.
Key words: State-Based Approach, Aviation Accidents Modeling, Loss of Flight Control
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مقدمه
تجزیه و تحلیل دادههای انجام شده در مورد سوانح هوایی
توسط محققین و گروههای ایمنی بهطور کلوی بوه یوک نتیجوه
مشترک میرسد .از دست دادن کنترل پرواز علت اصلی بیشوتر
سوووانح هوووایی اسووت .هووریس و همکوواران در سووال2000
میالدی] [1بیش از  8000سانحه بالگرد که در طوول سوالهای
 1963-1997رخ داده اسوت موورد بررسوی قورار دادنود .آنهووا
دریافتند کوه از دسوت دادن کنتورل پورواز علوت  625موورد از
 5371موارد (تقریباً  )٪12سوانح مربوه بوه بوالگرد غیرنظوامی
است .در سال  ،2010گروه ایمنی و تجزیوه و تحلیول مشوترک
بالگرد ایاالت متحده ) 523 ،(JHSATسوانحه بوالگرد را بورای
سالهای  2001 ،2000و  2006مورد بررسوی قورار داد (علوت
انتخاب این سالها اصالً مشخص نشده است) در ایون تجزیوه و
تحلیل ،آنها دریافتند کوه از دسوت دادن کنتورل پورواز ،علوت
اصلی بیش از  ٪41از تصادفات بوه وقووع پیوسوته در مجموعوه
دادههای آنها است].[2
در حالی که تمام مطالعات گذشته نشوان میدهنود کوه از
دست دادن کنترل پرواز دلیل اصلی برای سوانح هوایی (هواپیما
و بالگرد) است ،آنها هیچ اطالعواتی در موورد «چرایوی» علوت
سانحه ارائه نمیدهند .با وجود تالشهای سوازندگان ،گروههوای
ایمنی ،کارشناسان نظوارتی و کیفیتوی بوالگرد (و بوهطور کلوی
هواپیما) ،تصادفات و سوانح همچنان ادامه دارد و اغلب منجر به
صدمات شدید و آسیبهای زیادی میشود.
یکی از دالیل ایون امور میتوانود ایون باشود کوه ماهیوت
تحقیقات و گزارشات سووانح بوهطور بوالقوه درک موا از عوامول
تصادف را محدود میکند .دلیل دیگر ،درک محدودی از دالیل
احتمالی است که میتواند به دلیل تمایول بوه تجزیوه و تحلیول
مجموعه دادههای اندک سانحه (به عنوان مثوال ،شودت آسویب
خاص ،مدل بالگرد و هواپیموا) و نتیجوهگیری از ایون دادههوای
خاص باشد].[3
به طور خالصه ،در این مقاله ،مطالعوات گذشوته در موورد
سوانح هوایی بررسی شده است که در تمامی آنها تالش بورای
بهبود ایمنی بالگرد انجام شده بود .بیشتر آنهوا از دسوت دادن
کنترل پرواز ( ،)LOCعدم کنترل هنگام فرود کنترل شوده بوه
زمین ( ،)CFITآبوهوای نامناسب و خرابوی موتوور را ازجملوه
دالیل اصلی برای سوانح بالگرد بیان کرده بودند ].[7-4

دهقانی و همکاران

نگاهى آمارگونه به سوانح هووایى در ایوران زموانى نگوران
کننده مى شود که به این نکتوه توجوه کنویم کوه حمول ونقول
هوایى در ایران درصد بسیار اندکى از حجم حمل و نقل هووایى
در دنیا را تشکیل مى دهد .از این رو نسوبت سووانح هووایى در
ایران در مقایسه با میزان حمل ونقول هووایى کشوورمان ،عودد
نگران کننده اى را به نشان می دهد؛ کشف علت سانحه هووایى
یک مقولوه علموى و فنوى اسوت کوه بایود بوا اسوتفاده از هنور
متخصصان هوانوردى و بر اساس تجربیوات ،دسوتورالعمل هوا و
ابتکارات مورد بررسى قرار گیرد و از نتایج آن در راه پیشورفت و
رفع نقایص طراحى ،ساخت و تعمیر و نگهدارى اسوتفاده شوود.
بسیارى از اسوتانداردها و آیوین ناموه هواى صوالحیت پوروازى،
نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم بررسى همین سوانح است].[8
به روز نبودن قانون هواپیمایی کشور و با توجه به ضرورت
تدوین و تصویب قوانین به هنگام و مرتبط و رفع موانوع قوانونى
حقوقى در راه تامین امنیت و سالمت پروازهاى هواپیمایى و نیز
اصالح ،ترمیم و تجهیز ناوگان هواپیمایی کشور بوه فنواورى روز
جهانى علت مزبور از زمره علل اساسى قابل طورح در ایون بواره
بوده که عموما بدان پرداخته نشده است].[9
مووودلهای مبتنووی بووور حالوووت ریشوووههای خوووود را در
دستگاههای وضعیتی محدود پیدا میکننود .نمودارهوای انتقوال
وضعیت بهطور گسترده در حوزه نرم افزار بورای توسوعه و درک
رابطهووای نرمافووزاری و سیسووتمهای تعوواملی مووورد اسووتفاده
قرارگرفته اند .هوارل ( )1987رسوم نموودار را بورای کموک بوه
طراحی سیستمهای رویداد پیچیده گسسته معرفی کرد].[10
رویکرد مبتنوی بور حالوت ،نسوبت بوه سوایر رویکردهوای
مدلسازی سوانح از انعطافپذیری بیشتری برخوردار اسوت زیورا
سوانح را به طور متفاوتی از رویکرد مبتنوی بور رویوداد بررسوی
میکند و به جزییات بیشتری میپردازد و سوانحه هووایی را بوه
چندین دسته مانند علل سانحه ،عوامل دخیول در آن ،یافتوهها،
وقایع و رویدادهای پرواز طبقهبندی میکند .ایون روش ،سووانح
هوایی را بوهعنوان مجموعوهای از وضوعیتهای خطرنواک یوک
سیستم مورد بررسی قرار میدهد و موجب میگردد که سیستم
در تمامی وضعیتهای خطرناک بررسی گردد] .[11این رویکرد
شمارش صحیحتری ازعلل سوانح در پایگاه داده فراهم میکنود؛
و برای شکاف و یا موارد نادیده گرفتهشوده در دادههوای سووانح
سازمان هوانوردی ایکائو و سازمان هوانوردی ایران مناسب است

مدلسازی سوانح هوایی ناشی از دست دادن کنترل پرواز
با استفاده از رویکرد مبتنی بر حالت

و برخی از این شکافها را با استفاده از قوانین مبتنی بر منطو
تکمیل میکند].[12
این تحقی در مورد استفاده از درک بهتور دالیول سووانح
هوایی مورد اسوتفاده قورار میگیورد .در اینجوا از یوک رویکورد
مبتنی بر حالت برای مدل سازی سوانح هووایی ناشوی از دسوت
دادن کنترل پروازاستفاده خواهیم کورد و کواربرد ایون رویکورد
جدید را با اسوتفاده از دادههوای گذشوته سووانح بوالگرد نشوان
خواهیم داد.
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که از این تعداد  5218سانحه تحوت سیسوتم قودیمی (-1982
 )2008ثبووت شوود ،در حووالی کووه  982سووانحه باقیمانووده در
سیستم فعلی ( 2008تاکنون) ثبت شده اسوت .سووانح مرگبوار
مربوه به  1005( ٪16.2از  )6200از دادههوای سوانحه اسوت.
شکل 1نمونوه ای از داده هوای اسوتفاده شوده در ایون تحقیو
میباشد.

اهداف و سواالت تحقیق
پایگاه داده سوانح هوانوردی ایکوائو حواوی مقودار زیوادی
داده است ،اما هیچگاه به صورت منطقی تکمیل نشوده و برخوی
موارد نادیده گرفته شده است و ما میتوانیم رویکردی را ایجواد
کنیم که امکان بررسی منطقی را فوراهم کنود و بوهطور بوالقوه
موارد نادیده گرفته شده را مورد بررسی قرار دهد.
برای حل این شکاف ،این مقالوه یوک تجزیوه و تحلیول از
دادههای گذشته را برای درک بهتر دالیل سوانح هوایی ،بوهویژه
سوانح بالگرد ارائه میدهد.
سؤال اساسی تحقی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
 .1سیسووتم کدگووذاری تصووادف در حووال حاضوور باعووث
محدود کردن درک ما از دالیل تصادف میشود آیا میتوان یک
روش متفاوت ایجاد کرد که به درک بهتور موا از دالیول سووانح
کمک کند؟
 .2آیا میتوانیم دالیل صحیحتری را ارائه دهیم و از ایون
رو رتبهبنوودی دقی و تر از دالیوول سوووانح در پایگوواه داده فووراهم
کنیم؟
برای پاسخ به سؤاالت فوق ،در ایون تحقیو مودل سوازی
سوانح هوایی را با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر حالت به کار
میگیریم سپس ،از این مدل استفاده میکنیم تا بوهطور بوالقوه
بتوانیم تصورات مربوه به سوانح را بهتر درک کنیم.
داده های تحقیق:
داده ها و آمار موجود در این مطالعه تحقیقاتی برگرفتوه از
ثبت اسناد سوانح پروازی سازمان هواپیموایی کشووری ایوران و
پایگاه داده سازمان بین المللی ایکائو میباشد و کامال بر اسواس
واقعیت نتیجوه گیوری شوده اسوت و نسوخه ای از آن در دفتور
سوانح این سازمان بایگانی شده است .مجموعه دادههای موجود
در این تحقی شامل تمام سوانح بالگرد در بین سالهای 1982
تا  2020است .مجموعه داده شامل  6200سانحه بوالگرد اسوت

شکل -1نمونه ای از داده های مورد استفاده در تحقیق

استفاده از دادههای سوانح برای ایجاد یک دسوتورالعمل از
حالتهای خطرناک ،نشانهها و کدهای اطالعاتی برای مدلسازی
حالت مورد نیاز می باشد .مدل تصادف مبتنی بر حالت نیواز بوه
یووک مجموعووه کوودهایی دارد کووه ممکوون اسووت در حالتهووا و
نشانههای سوانح ظاهر شوود .حالتهوای مختلوف و نشوانهها را
میتوان با اسوتفاده از منوابع بوالقوه متعودد (بوه عنووان مثوال،
مدلهای فیزیک پرواز بالگرد ،نظرسونجی متخصصوین) تعریوف
کرد.
دستورالعملهای کدنویسی پایگاه داده بورای سیسوتمهای
قبل و بعد از سال  2008میالدی است که شامل تقریبواً 3384
کدهای موضوع مختلوف ،اصوالحکنندهها ،وقوایع و فواز کودهای
پرواز است .در جمع آوری ایون تعواریف ،یوک عبوارت منطقوی
ایجاد کردیم که نحوه تعریف هر کد یا مجموعهای از کودهای را
به حالتها ،کلیدها یوا کودهای اطالعوات تبودیل میکنود .ایون
مجموعه از اصطالحات منطقی ،هر دو سیستمهای قدیمی (قبل
از سال  )2008و سیستمهای فعلی (پوس از  )2008را پوشوش
میدهد .ما از این اصطالحات منطقی برای سواخت یوک برناموه
کووامپیوتری در استاتیسووتیکا 1اسووتفاده م ویکنیم کووه بووهطور
خودکار حالتها ،نشانهها و کدهای اطالعات مربوه به سووانح را
در پایگاه داده شناسایی میکند .این نرم افوزار بوا بهرهگیوری از

STATISTICA
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صدها تابع و الگوریتمهای مختلف قادر است گزارشات آمواری و
محاسباتی را به راحتی انجام دهود .ارائوه گزارشوات آمواری در
قالب جدول و نمودارهای آماری از خصوصیات بارز این نرمافوزار
است.
پیشینه تحقیق:
نگاهى آمارگونه به سوانح هوایى در ایران زمانى نگرانکننده
مىشود که به این نکته توجه کنیم که حمول ونقول هووایى در
ایران درصد بسیار اندکى از حجم حمل و نقل هوایى در دنیوا را
تشکیل مى دهد .از ایون رو نسوبت سووانح هووایى در ایوران در
مقایسووه بووا میووزان حموول ونقوول هوووایى کشووورمان ،عوودد
نگرانکنندهاى را به دست مى دهد؛ کشف علت سوانحه هووایى
یک مقولوه علموى و فنوى اسوت کوه بایود بوا اسوتفاده از هنور
متخصصان هوانوردى و بور اسواس تجربیوات ،دسوتورالعملها و
ابتکارات مورد بررسى قرار گیرد و از نتایج آن در راه پیشورفت و
رفع نقایص طراحى ،ساخت و تعمیر و نگهدارى اسوتفاده شوود.
بسیارى از استانداردها و آیین نامههاى صالحیت پروازى ،نتیجه
مستقیم یا غیرمستقیم بررسى همین سوانح است ].[13
تحقیقات گستردهای برای بهبود ایمنوی بوالگرد از طریو
تجزیه و تحلیل سوانحی که درگذشته به وقووع پیوسوته ،انجوام
شده است .مطالعات متعددی ،افزایش ریسکهای پرواز را ناشی
از منابع مختلف مانند رفتار خلبان ،سیستمهای مکوانیکی ،نووع
مأموریت و زمانهای عملیات در نظر گرفتهاند ] .[15-14برخی
از آنها توصیههایی را برای بهبود ایمنی بالگرد شامل مودیریت
بهتر منابع خدمه ،آموزش پیشرفته خلبانان ،مدیریت سووخت و
تعمیر و نگهداری مکرر برای اطمینان از سوالمت اجوزای پورواز
بیان کردهاند ] .[16برخی از محققین به بررسی نقش وقوایع در
سوانح هوایی پرداخته است .آنها دریافتنود کوه از دسوت دادن
کنترل پرواز ( ٪41از سوانح) ،عودم چورخش مناسوب پرههوای
بالگرد در حوین عملیوات فورود آزمایشوی و اورژانسوی ( ٪28از
سوانح) و نقص در اجزاء سیسوتم ( ٪28از سووانح) ،سوه عامول
مهم در سوانح بالگرد بودهاند ].[17
هریس و همکاران ( )2012بیش از  8000سانحه بالگرد را
از سال  1963تا  1997بررسی کردند .آنها سوانح را بر اسواس
 21دسته رویداد اولیه دستهبندی کرده و از دست دادن قودرت
موتور ،برخورد با جسم و از دست دادن کنترل را به عنوان سوه
دسووته رویوودادهای اصوولی در رویوودادهای اولیووه اولویتبنوودی
کردهاند ].[18

دهقانی و همکاران

فوگارتی و ساندرز ( )2000از مدل شل (نرم افزار ،سوختافزار،
محیط زیست و زیست افوزار) بورای طبقوه بنودی  250سوانحه
هوانوووردی نظووامی در اسووترالیا ب وین سووالهای  1996و 1998
استفاده کردند .آنها گزارش کردند که نظوارت ناکوافی توسوط
موودیران ( )٪40.4و روشهووای نادرسووت کارکنووان تعمیوور و
نگهووداری ( )٪32.0رایجتوورین عواموول خطاهووای نگهووداری و
تعمیرات است ].[19
مدلسازی سوانح هوایی
مدلهای سوانح هوایی ،ما را در درک دالیل سووانح و تجزیوه و
تحلیلهای پس از آن کمک میکند و اغلوب بوه عنووان ابوزاری
برای درک و ارزیابی خطرات مربوه بوه یوک سیسوتم اسوتفاده
میشوند .شکل  ،2تکامل مدل سازی سوانح را نمایش میدهد.

شکل -2تکامل مدل سازی سوانح ][14

تالشهای اولیه برای درک دالیل سوانح ،بیشتر این سوانح
را به صورت دنبالهای خطی از دالیل در نظر میگرفتند .این
روش خطی ساده نشان میدهد که با حذف هر یک از دالیل،
سوانح را میتوان پیشگیری کرد .با گذشت زمان ،محققان
متوجه شدند که سوانح بیشتر ترکیبی از اقدامات ناامن و
مخاطرات پنهان بوده که منجر به مدلهای اپیدمیولوژیک شد
] .[20اخیراً ،محققان نیاز به مدلهای تصادفی غیرخطی را به
رسمیت شناختند .این مدلها تالش میکنند تا تعامالت بین
اجزای مختلف و عامالن در یک سیستم را بررسی کنند.
مدل دومینو که توسط هواینریش و همکواران ( )1931در
دهه  1940ارائه شد یکی از اولوین مودلهای سووانح پیشونهاد
شده بود .این مدل سوانح را به عنوان دنبالهای از سوانح گسسته
که در یک نظم خاص رخ میدهد ،نشان میدهد.
مدل هاینریش تحت دسته بندی دیگر مدلهای مبتنی بر
رویداد پیوسته مانند تجزیه و تحلیل درخوت شکسوت (،(FTA

مدلسازی سوانح هوایی ناشی از دست دادن کنترل پرواز
با استفاده از رویکرد مبتنی بر حالت

تجزیه و تحلیل درخوت رویوداد ( )ETAو حالتهوای خرابوی و
تجزیه و تحلیل اثر ( (FMEAقرار میگیرد .در حوالی کوه ایون
مدلها به ارائه مدلهای سوانح ساده کمک میکنند ،نمیتوانند
سوانح را در سیستمهای پیچیده توضیح دهند ].[21
تالش برای توضیح سووانح در سیسوتمهای پیچیوده راه را
برای یک کالس جدید از مودلهای تصوادفی بوه نوام مودلهای
اپیدمیولوژیک ایجاد کرد .این طبقه از مدلها ،با ایدههای قرض
گرفته شده از زمینه پزشکی و پیشگیری بیماری است.
مدلهای اپیدمیولوژیک تالش میکنند به توضویح عواقوب
اتفاقی به عنوان ترکیبی از عوامول فعوال و پنهوان کوه در یوک
لحظه خاص با یکدیگر هماهنگ موی شووند ،بپردازنود .یکوی از
مدلهای قابلتوجه این کالس« ،مدل پنیر سوئیسی» است کوه
دلیل آن رابطه بین دالیل تقریبی و عوامل نهفتوه اسوت .مودل
ریزن ،بوهطور گسوترده در صونعت حمول و نقول هووایی بورای
توضیح سوانح استفاده میشود.
رویکردهای مدل سازی سوانح سنتی بوا نقوص جزئوی یوا
سختافزاری همراه بودند ] .[22این رویکردها اغلب نتوانستهاند
نقش عوامل انسانی یوا اجتمواعی در سووانح را در نظور بگیرنود.
سیستمهای اجتماعی پیچیده ،روابط غیرخطوی و پویوایی بوین
اجزا (فنی ،انسانی و سوازمانی) را نشوان میدهنود .ایون روابوط
توسووط موودلهای متوووالی و اپیوودمیولوژیک در نظوور گرفتووه
نمیشوند .کالس جدیدی از مدلهای مبتنی بر نظریه سیسوتم
و یا مدلهای سیستمیک برای مدل سازی سیستمهای پیچیده
اجتماعی توسعه داده شد .مدلهای اجتماعی تطبیقی پیدرپوی
پیشرفت میکنند زیرا آنها تصادفات را با استفاده از شبکههای
پیچیده وقایع و نه زنجیرههای علتزا سواده توضویح میدهنود.
بسیاری از این مدلها برای تحلیل سوانح هوایی موورد اسوتفاده
قرار میگیرند .جودول  1بوه عنووان راهنموای مرجوع در موورد
ویژگیها و ضعف مدلهای مختلف تصادف عمل میکنند.
در تمامی مدل های ارائه شده ،از داده هوای رخ داده پوس
از سانحه استفاده می شود اما در روش مبتنی بر حالت تجزیه و
تحلیول داده هووای پوورواز و روی ودادهای ثبووت شووده در سوووانح،
اطالعات خدمه پرواز و محیط عملیاتی ،مقایسه آن با داده هوای
سانحه تاریخی و احتمال خطرات مرتبط با یوک پورواز ترکیوب
می گردد .عالوه بر این ،این روش برای تجزیه و تحلیل پرواز بوا
استفاده از یک مدل دینامیکی بورای بازسوازی پورواز و تخموین
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سطح خطر برای کل فاصله زمانی پرواز کاربرد دارد که در هویچ
یک از مدل های قبلی وجود نداشت.
تعاریف سیستم حالت در مدل سوانح
برای مدل سوانح هوایی با رویکرد مبتنی بر حالت ،بوالگرد
و خلبانانی که بالگرد را هدایت میکنند یک سیستم را تشوکیل
میدهند .شکل زیر گرافیکی از دو جزء سیستم را به عنووان دو
قسمت از یک دایره نشان میدهود کوه نیموی از آنهوا نشوانگر
حالت خلبان و نیمه پوایین نشوان دهنوده حالوت بوالگرد اسوت
(شکل .)3

شکل  -3ساخت سیستم از قسمتهای تشکیل دهنده آن .نیمه باالی
دایره نشان دهنده حالت خلبانان عامل بالگرد است ،در حالی که نیمه
پایین نشان دهنده حالت بالگرد است

یک حالت اسمی برای سیستم ،به عنوان یک حالت
عملیات تعریف شده که توسط انجمن ایمنی پذیرفته شده باشد
و اگر هر دو از اجزای سیستم (خلبان و بالگرد) در حالت اسمی
باشند؛ گفته میشود که سیستم در حالت اسمی قرار دارد
همانطور که دایره سبز در شکل  4نشان داده میشود.

شکل  -4تصویری از حالت اسمی برای سیستم
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جدول  -1بررسی ویژگیها و نقایص مدل های سوانح هوایی ارائه شده

نوع مدل سانحه

ویژگیها

مدل دومینو

سوانح را به عنوان دنبالهای از پنج عامل شامل محیط
اجتماعی ،خطا کارکنان ،شرایط یا اقدامات ناامن و آسیب در
نظر میگیرد

زنجیرهای از
سوانح

تجزیه و تحلیل
درخت شکست

مدل پنیر
سوئیسی

مدل راسموسن

سیستم نظری
مدل سازی و
فرآیند تصادفات
)(STAMP
روش اعتبار
شناختی و تحلیل
خطا
))CREAM
مدلسازی تابع
تشدید عملکردی
)(FRAM

نقصها
پیشنهاد میکند که سوانح ناشی از یک علت واحد
باشد .عواقب سانحه را به خطا یا شکست انسان
نسبت میدهد.

مدلی خطی است که نشان میدهد که رویداد قبلی
سوانح را به عنوان دنبالهای از رویدادهای مرتبشده در زمان باید برای وقوع رویداد بعدی حتماً انجام شده باشد.
میداند .مشکالت انسانی و ماشینی را در نظر میگیرد .سوانح فرض بر این است که شکستن زنجیره یا حذف کردن
یک رویداد یا لینک میتواند از وقوع سانحه جلوگیری
را میتوان با چندین زنجیره متفاوت نشان داد.
کند.
یک روش استنتاجی برای شناسایی اساسیترین دالیل
تصادف

فرض بر روابط خطی بین دالیل و تصادفات است.
درخت خطاها میتواند برای یک سیستم گسترده،
خیلی بزرگ و پیچیده شود.

یک مدل اپیدمیولوژیک است که نشان دهنده موانع بین
خطر و سانحه با برشهای پنیر سوئیسی است .سوراخ موجود
در برشهای پنیر سوئیسی نشان دهنده شرایط پنهان است.
یک سانحه وقتی رخ میدهد که تمامی سوراخها در یک
ردیف قرار گیرند.

هیچ توضیح واضحی از سوراخ در پنیر و یا زمان و
اینکه چرا آنها ظاهر میشود نمیدهد.
قادر به شناسایی رابطه بین دالیل مختلف نیست.
میتواند به سوء تفسیر منجر شود که تمام سوانح
ناشی از اشتباهات مدیریتی است.

چارچوب مبتنی بر سیستم که در آن مدیریت ریسک به
عنوان کنترلکننده مشکل مشاهده میشود ،جایی که آسیب
و شکست ناشی از دست دادن کنترل فرآیند فیزیکی است.
یک روش ثابت در یک محیط دینامیکی دشوار است.
تصادفات زمانی اتفاق میافتد که کنترل در مرز ایمنی از
دست میرود.

نوعی مدل کیفی است .این اساس ریاضی را برای
تحلیل پیشبینی فراهم نمیکند.
به اطالعات دقی در گزارشهای تصادفات متکی
است.
تجزیه و تحلیل سانحه در مقیاس بزرگ بسیار دشوار
است.

یک روش سیستم نظری است که از المانهای سبک
راسموسن استفاده میکند .ایمنی سیستم به عنوان یک
مشکل کنترلی است که در آن یک سانحه ناشی از اجرای
ناموف محدودیتهای مربوه به ایمنی یک سیستم فنی
ایجاد میشود.

وابسته به اطالعات دقی از گزارشهای تصادف است.
استفاده از مدل کیفی کاربرد تکنیکها را برای تجزیه
و تحلیل دادههای تصادفی در مقیاس بزرگ سخت
میکند.

هوالنگل مدل  CREAMرا برای مدل سازی کارایی انسانی
توسعه داد و بهطور بالقوه احتمال وقوع یک خطا را پیشبینی
کرده است .این مدل بیشتر بر تأثیر عملکرد انسان در یک
سیستم تمرکز میکند و جنبههای فنی را در نظر نمیگیرد.
این مدل را میتوان برای تجزیه و تحلیل کیفی و کمی
استفاده کرد.

برای پیادهسازی میتواند پیچیده و وقتگیر باشد.
اقدامات اصالحی برای بهبود عملکرد انسان توصیه
نمیشود.
نیاز به دامنه دانش خاص ،عوامل انسانی و شناخت
انسان دارد.

یک مدل تصادفی کیفی است که تالش میکند تا تغییرات
در عملکرد انسان را با استفاده از ایده تابع تشدیدی توصیف
کند .کمک میکند تا یک درک بهتر از کار یک سیستم فنی
پیچیده داشته باشیم.

رویکرد کیفی میتواند بسیار وقتگیر باشد .این مدل
برای تحلیلهای شکست احتمالی اجازه نمیدهد تا
بر احتمال تغییرات عملکرد انسان تمرکز شود.
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یک حالت خطرناک برای سیستم میتواند به عنوان حالت
عملیاتی که نسبت به حالت اسمی ایمنی کمتوری دارد تعریوف
شود .اگر سیستم در یکی از موارد زیر باشد گفته میشود که در
حالت خطرناک قرار دارد:
الف .خلبان در یک حالت خطرناک است،
ب .بالگرد در یک حالت خطرناک است ،و
ج .هر دو (خلبان و بالگرد) در یک حالت خطرنواک قورار
دارند.

دهقانی و همکاران

شکل  6و شکل  7نمونه ای از این خوشه بندی خودکار را
توسط نرم افزار نشان می دهد.

شکل  -5تصویری از سه سناریو ممکن است که گفته میشود یک
سیستم در یک حالت خطرناک باشد

شکل ( ،5شکل بعد از توضیحات قرار گیرد) سه سناریو
(الف،ب و ج) را نشان میدهد که در آن سیستم در حالت خطر
تعریف میشود .سناریو (الف) زمانی اتفاق میافتد که خلبان در
یک حالت خطرناک (به عنوان مثال ،اختالل فیزیکی به علت
تجویز دارو) سناریو (ب) زمانی اتفاق میافتد که بالگرد در یک
حالت خطرناک باشد (به عنوان مثال ،نگهداری و تعمیرات
بالگرد ضعیف بوده یا حالت از دست دادن کنترل پرواز رخ داده
است) و سناریو (ج) زمانی اتفاق میافتد که هر دو (الف) و (ب)

شکل  -6خوشهبندی وقایع و دستورالعمل های صورت گرفته توسط
نرم افزار STATISTICA

رخ میدهد.
سیستم میتواند مأموریت را در حالت پرواز اسمی یا یک حالت
خطرناک شروع کند ،از یک مجموعه از حالتهای خطرناک در
حین پرواز عبور کند و در یکی از سه حالت ممکن پایان یابد:
( )1تصادف؛ ( )2سانحه؛ (فرق تصادف با سانحه چیست؟) یا
( )3فرود ایمن.
ما از اصطالحات منطقی برای ساخت یک برنامه کامپیوتری
در استاتیستیکا استفاده میکنیم که بهطور خودکار حالتها،
نشانهها و کدهای اطالعات مربوه به سوانح را در پایگاه داده
شناسایی میکند .ما شروع به ایجاد «دستورالعمل» کرده که
شامل قوانین برای موارد زیر است:
( )1توالی از حالتهای مختلف در سوانح
( )2پیوند دادن به حالتها است.

شکل -7نمونه ای از خوشهبندی خودکار حالتها ،نشانهها و کدهای
اطالعات مربوط به سوانح را در پایگاه داده توسط نرم افزار
STATISTICA

ترتیب دادن (مرتب کردن) حالتهای خطرناک
در این بخش ،ما قوانینی را برای تنظیم حالتهای خطرناک
مختلف در سوانح ارائه میدهیم (بهتر است از افعال مجهول
استفاده شود ،در کل متن این مورد چک شود) .شکل 8
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دهقانی و همکاران

نمایشی ساده از کار برنامه کامپیوتری را نشان میدهد که
حالتها را دنبال میکند.

شکل  -9نشان دادن کار الگوریتم در یک توالی تصادفی .نیمی از شکل
(الف) حالتهای خطرناک توالی شده و غیر مرتبط را نشان میدهد و (ب)
نشانگرهای مربوط به هر حالت خطرناک است.

برنامه کامپیوتری مجموعهای از شرایط خطرنواک را بورای
هر تصادف در نظر میگیرد و از قوانینی که مشخص شده اسوت
برای اتصال حالتهای خطرناک و نشوانهها اسوتفاده موی کنود.
شکل  -8نمایش کارکرد الگوریتم در یک دنباله سوانح تصادفی.
نیمه باالی شکل (الف) مجموعهای از حالتهای نامرتب در سانحه را

شکل  10و شکل  11نمونه ای از این تفکیک حالت ها و مرتوب
کردن نشانگرهای مربط با هر حالت خطرناک را نشان میدهد.

نشان میدهد و (ب) نشان دهنده حالتهای مرتبشده پس از اعمال
قوانین توالی است

نیمه باالیی از شکل  8حالتهای نامرتب از گزارش تصادف را
نشان میدهد .الگوریتم با شناسایی حالتهای خطرناک قبل از
پرواز و حالت پایان دادن  /متوقف کردن شروع میشود و آنها
را در ابتدای و پایان دنباله سانحه قرار میدهد .سپس ،الگوریتم
طب قوانین توالی ،دستورات حالتهای باقیمانده را اعمال
میکند و مجموعهای از دستورالعملهای نهایی حالتهای
خطرناک در تصادف را فراهم میکند .قبل از ارائه قوانین برای
توالی حالتهای مختلف خطرناک ،ما شرایط خطرناک را به
موارد زیر تقسیم می کنیم:
( )1حالتهای خطرناک قبل از پرواز
( )2پایان دادن به حالت
( )3حالتهای باقیمانده
پیوند دادن حالتها و نشانهها
پووس از توووالی حالتهووای خطرنوواک ،قوووانینی را تنظ ویم
میکنیم که باعوث میشووند کوه عوامول مختلوف و حالتهوای
خطرناک مرتبط باشند .شوکل  9نمایشوی سواده از کوار برناموه
کامپیوتری استاتیستیکا را نشان میدهد که باعث میشود تا هر
یک از حالتهای خطرناک (و خارج ازآن) را به هم مرتبط کند.

شکل  -10حالتهای خطرناک توالی شده و غیر مرتبط حالتهای
خطرناک در نرم افزار

شکل  -11حالتهای خطرناک توالی شده و مرتبط با نشانگرهای
مربوط به هر حالت خطرناک در نرم افزار

بررسی سوانح ناشی از دست دادن کنترل پرواز
مووا اسووتدالل مویکنیم کووه دادههووای مربوووه بووه سوووانح
غیرمرگبار میتواند به موا در درک بهتور دالیول سووانح مرگبوار
کمک کنند .برای این استدالل ،موا رویکورد مدلسوازی سووانح
مبتنی بر حالت را برای  6200سانحه بوالگرد کوه در سوالهای
 1982تا  2020میالدی رخ داده است ،اعمال میکنیم .ما اغلب
حالتهای (پیش از پرواز ،در حال انجام و حالوت پایوان) را کوه

مدلسازی سوانح هوایی ناشی از دست دادن کنترل پرواز
با استفاده از رویکرد مبتنی بر حالت

باعث وقوع تصادفات میشود تشخیص میدهیم (باز تکورار موی
شود که بهتر است از افعال مجهول استفاده شود ،در کول موتن
این مورد چک شود) و حضور آنهوا را در نتوایج مرگبوار و غیور
مرگبار را با هوم مقایسوه مویکنیم .موا نشوان خوواهیم داد کوه
تصووادفات مرگبووار و غیرمرگبووار دالیوول زیووادی را بووه اشووتراک
میگذارند ،در نتیجه تحقیقوات عمیو تر در موورد سووانح غیور
مرگبار ممکن است به شناسایی راههوایی بورای کواهش سووانح
کمک کند.
حالت خطرناک از دست دادن کنترل پرواز حداقل یکبوار
در  2516مورد از  6200سانحه ظاهر میشود ،بنوابراین درصود
حضور آن در سووانح بوالگرد حودود  ٪40.6اسوت .کول درصود
حالتهای خطرناک بهطور کلی بوه  ٪100نمیرسود زیورا یوک
سانحه ممکن است شامل چنودین حالوت خطرنواک باشود .بوه
عنوان مثال ،سانحه ممکن است شامل از دسوت دادن کنتورل و
حالتهای خطرناک  RPMروتور باشد .بوین سوالهای  1982و
 2020میالدی 6200 ،سانحه بالگرد وجود داشت 16.2 ،درصود
مرگبار و  83.88درصد باقیمانده غیر مرگبار بودند.
تجزیه و تحلیل سوانح ناشی از دست دادن کنترل پرواز
تجزیه و تحلیل دادههای سوانح توسط چندین محق و
گروههای ایمنی بهطور کلی به یک نتیجهگیری مشترک
میرسند :از دست دادن کنترل پرواز ( )LOCعلت اصلی بیشتر
سوانح است].[25-23
تحلیل عادی وقایع ناشی از دست دادن کنترل پرواز
در پایگاه داده برای بررسی بیشتر سوانح ما یک تحلیل از
پایگاه داده را انجام میدهیم .ما سوانح ناشی از دست دادن
کنترل پرواز را با استفاده از کدهای وقوع پایگاه داده شناسایی
میکنیم و عوامل علمی و عوامل مرتبط با از دست دادن کنترل
پرواز را با استفاده از کدهای موضوع مشخص میکنیم.
ما با شناسایی سوانحی که شامل از دست دادن کنترل پرواز
میشود شروع میکنیم .در سیستم پیش از سال 2008
میالدی ،پایگاه داده رویداد " :250از دست دادن کنترل پرواز"
برای سوانح را مشخص میکند .ما  )٪26.8( 1403سانحه را که
شامل از دست دادن کنترل پرواز بودند تشخیص دادیم که
 ٪22.5آنها منجر به مرگومیر شده بودند.
در هر سانحه ،برخی از کدهای موضوع را به عنوان دالیل یا
عوامل کمککننده طبقه بندی میکنند و کدهای باقیمانوده را
به عنوان یافتهها (که نه علت و نه عوامل) ثبت می کنند.
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جدول  -2دالیل پرتکرار در سوانح ناشی از دست دادن کنترل پرواز
(قبل از سال )2008

درصد میزان

کدهای موضوعی که باعث ایجاد از دست

سوانح

دادن کنترل پرواز شد

%16.6

 :24566کنترل پرواز

9.3%

 RPM :24558روتور

%8.6

 :24539کنترل جهت

%7

 :24010برنامه ریزی  /تصمیم گیری پرواز

%6.3

 :25000دلیل وقوع ناشناخته

جدول 2پنج کد پرتکرار را در سووانح ناشوی از دسوت دادن
کنترل پورواز نشوان میدهود .بودیهی اسوت ،کود  :24566کود
موضوعی کنترل پورواز بیشوترین درصود حضوور را در مجمووع
سوانح یعنی حداقل در  ٪16.6از سوانح مرگبار ناشوی از دسوت
دادن کنترل پرواز ظاهر شوده اسوت .در  ٪86مووارد ،ایون کود
موضوع با عنوان «حفظ نکردن کنترل» اصالح شد؛ بوه عبوارت
دیگر (یکی از) دالیل ثبت شده برای از دست دادن کنترل پرواز
«حفظ نکردن کنترل است»!
کد  :24539کد موضوعی است کوه حوداقل در یوک نقوش
علیتی در  8.6درصد از سوانح ناشی از دست دادن کنترل پورواز
ظاهر شده است .سوانحی که به عدم توانایی خلبان برای حفوظ
قدرت هدایت جانبی آن برای هدایت در مسیر مستقیم بر روی
بووالگرد نسووبت میدهوود .خلبانووان در ایوون سوووانح اغلووب در
موقعیتهووایی ماننوود از دسووت دادن اثوور روتووور دم ،انحووراف و
چرخیدن قرار می گیرند ،یا در حالی هستند که جبران جریوان
قوی و یا از دست دادن کنترل جهت به علوت خرابوی سیسوتم
روتور دمنده ،رخ داده است .کود کنتورل جهوت ،ماننود کنتورل
پرواز ،اغلب با «حفظ نشدن کنترل» اصالح شده است .این کود
(مانند کنترل  :24566کنترل پرواز) اطالعات کمی درباره علوت
از دست دادن کنترل پرواز ارائه میدهد.
نگهداری دور موتور ( )RPMروتور برای حفظ امنیت پورواز
بالگرد بسیار مهم است .کتابچه راهنمای پورواز بوالگرد بور ایون
نکته تاکید میکند کوه « RPMیوک موورد حیواتی اسوت» .در
سووانح از دسووت دادن کنتورل پوورواز کوه در سووالهای -1982
 2008میالدی رخ داد RPM :24558 ،روتور به عنوان دوموین
علت پرتکرار ( ٪9.3از سووانح) ظواهر شوده اسوت .عودم حفوظ
 RPMروتور میتواند منجر به خم شدن تیغوه و از دسوت دادن
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کنترل پرواز شود .اگر تموام تیغوهها از حرکوت متوقوف شووند،
نتیجه معموالً مرگبار اسوت ] .[27-26خلبوان میتوانود RPM
روتور را با تغییر تنظیمات دریچه گاز ،یا ورودیهوای کنتورل و
کلیدی مناسب ،اصالح کند.
 :24010برنامهریزی/تصمیمگیری ضعیف پرواز علوت ٪7.0
از دست دادن کنترل پرواز است .بهطور کلی ،سیستم کدنویسی
و گزارشات سانحه اطالعات کمی درباره ماهیت دقی تصمیمات
ضعیف توسط خلبانان ارائه میدهد .در بسیاری از سوانح پایگواه
داده اقدامات خاص را با توجه به تصمیم نادرسوت خلبوان ثبوت
نمیکند.
برای سوانح از دست دادن کنترل پرواز در سالهای -2008
 2020میالدی ما از کد وقوع  240استفاده کردیم :که برای
نشان دادن از دست دادن کنترل پرواز برای شناسایی سوانح
ثبت شده در سیستم کدگذاری تصادف پس از سال 2008
است .ما  226سانحه از دست دادن کنترل پرواز را شناسایی
کردهایم که  ٪20آنها منجر به مرگومیر شدهاند.
نتایج حاصل تجزیه و تحلیل مبتنی بر حالتتت ستتوانح از
دست دادن کنترل پرواز
در این بخش ،ما نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مبتنی بر
حالوت سووانح از دسووت دادن کنتورل پوورواز را ارائوه مویدهیم.
همانند تحلیل معمول ،موا بوا شناسوایی سووانح از دسوت دادن
کنتوورل پوورواز مجموعووهای از  6200سووانحه بووالگرد را کووه در
سالهای  2020-1982رخ داده ،آغاز می کنیم .پس از استفاده
از تعریف برای حالوت از دسوت دادن کنتورل پورواز ،موا 2520
سانحه را شناسوایی کوردهایم کوه در آن حالوت از دسوت دادن
کنترل پرواز را شامل میشود -افزایش  891سوانحه نسوبت بوه
 1629سانحه که با استفاده از تجزیه و تحلیل پایگواه دادههوای
معمولی مشخص شوده اسوت .مجموعوهای بوزرگ از سووانح بوا
استفاده از رویکرد مبتنی بر حالت میتوان به تعریف این حالوت
کمک کند که شامل ترکیبی از کدهای موضووعی ،وقوایع و کود
فاز پرواز است (در مقایسوه بوا وقوایع توک گوره کوه در تحلیول
معمولی پایگاه داده انجام شده است) .برای حالت از دست دادن
کنترل پرواز در رویکرد مبتنی بر حالت ،کدهای مختلفی را کوه
پایگاه داده برای نشان دادن این حالت استفاده میکند ،در نظور
میگیرد.

دهقانی و همکاران

جدول  3پنج عامل اصلی را بورای حالوت از دسوت دادن
کنترل پرواز را نشان میدهود .درصود حضوور بورای هور عامول
نسبت به تعداد دفعاتی که یک عامل حداقل یکبوار در سوانحه
رخ داده ،به تعداد کل سوانح ( 2520سانحه) ،محاسبه میشود.
مقایسه عوامل باال در جدول  3با دالیل و عوامول پرتکورار
بوورای از دسووت دادن کنتوورل پوورواز نشووان میدهوود کووه تنهووا
برنامهریزی  /تصمیمگیری نامناسوب پورواز در هور دو تجزیوه و
تحلیل مبتنی بر حالت و متعارف رایج است .همانطور که قوبالً
ذکر شد ،نشانه برنامهریزی  /تصمیمگیری نامناسوب را میتووان
به چندین حالت خطرناک در سوانح مرتبط کرد.
در برخی سوانح ،خلبان قادر به کنترل بالگرد در اثر خرابی
سیستمهای برقی نبوده و کنترل آن غیرممکن میگردد .عنووان
«غیورممکن» در  ٪8.9از سووانح ناشوی از دسوت دادن کنتورل
پرواز ظاهر میشود و اقدام اصالحی نادرست در جایگواه چهوارم
اسوت و حووداقل در  ٪6.9از وقووایع ظوواهر میشووود .ایون عاموول
نمیتواند بینشهای مربوه به نوع اقدام اصالحی که به درسوتی
اجرا نشده است را ارائه دهد.
جدول  -3دالیل پرتکرار از پایگاه داده برای حالت از دست دادن

کنترل پرواز.
درصد میزان سوانح

مشخصههای پایگاه داده

%10.3

برنامهریزی/تصمیمگیری نادرست پرواز

8.9%

غیرممکن

%6.9

اقدام اصالحی نادرست

3.5%

مانور نادرست

%3.2

جبران نامناسب برای باد

خلبانان برای حفظ جهت کنترل با اسوتفاده از پودال ضود
گشتاور که فشار تولید شده توسط روتور دم را تحت تأثیر قورار
میدهد آموزش دیدهاند .جبران نامناسب برای باد میتواند به از
دست دادن کنترل منجور گوردد .حضوور بواال ایون عامول (کوه
اطالعات خاصی را در مورد فعالیت خلبان ارائه میدهد) ،تمایول
خلبانان بالگرد به تصمیمگیری اشتباه در مورد شدت بواد بورای
استفاده از پدال ضد گشتاور را برجسته میکند.
همچنووین مووا دربوواره  ٪57.8باقیمانووده ( 1457مووورد از
 )2520سوانح از دست دادن کنترل پورواز کوه در گزارشهوای
سانحه به آن اشاره نشده است بحث میکنیم .در این موارد کوه
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مدلسازی سوانح هوایی ناشی از دست دادن کنترل پرواز
با استفاده از رویکرد مبتنی بر حالت

در آن امکان شناسایی عوامل ضروری از گزارش تصوادف وجوود
ندارد ،ما نشانههایی را بر اساس قوانین ارتبواه حالوت و دالیول
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یک شیء /زمین نشده و در نتیجه منجر بوه «برخوورد» شویء/
زمین میشود.

استنباه میکنیم .جدول  4استنباه عاملهایی که برای حالوت
جدول -4عوامل پیشنهادی برای حالت از دست دادن کنترل پرواز

از دست دادن کنترل پرواز است را نشان میدهد.
 1874سووانحه از  )٪74.3( 2520سووانحه از دسووت دادن
کنترل پرواز شامل برخورد با زمین  /آب یا اجسام بوده است .بوا
یک تحلیل متداول از پایگاه داده ،تعیین اینکه آیا ایون سووانح
موجب سانحه یا حالتهای پایان خواهد شد ،امکانپذیر نیسوت.
با استفاده از حالتهای ارتباه دستورالعمل و نشانهها  ،ما عامل
«برخورد کردن» را در  ٪16.7از سووانح از دسوت دادن کنتورل
پرواز را ذکر کردیم .سوانحی که مربوه بوه ایون عامول رخ داده
است مربوه به زمانی است که خلبانان موف به حفظ فاصوله از

درصد میزان
سوانح

راهکارهایی که نتیجه میگیرند

%16.7

برخورد با شی  /زمین

%7.7

کنترل محدود پس از خرابی سیستم

%3.1

استفاده نادرست از دریچه گاز و یا سیستم
کنترل

%3.1

استفاده نامناسب از سیستم کنترل و چرخها

%2.8

استفاده نامناسب از کنترل ضد گشتاور

جدول  -5عوامل پرتکرار که برای حالت از دست دادن کنترل پرواز تعریف شده است
حالت

تعداد تصادفات
شناساییشده

علت پرتکرار

عاملهای پرتکرار

تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل

متعارف

مبتنی بر حالت

1629

2520

کنترل پرواز
(( )16.6٪پیش از
سال )2008
کنترل پرواز
(( )49.1٪پس از
)2008
شرایط آبوهوایی
(( )33.1٪پیش از
سال )2008

-

-

اقدام با
تأخیر(( )٪3.1پس
از سال )2008

مالحظات
مجموعهای بزرگ از سوانح که با استفاده از رویکرد مبتنی بر حالت میتوان به
تعریف این حالت اشاره کرد که شامل ترکیبی از کدهای موضوعی ،وقایع و کد فاز
پرواز است (در مقایسه با وقایع تک مرحله که در تحلیل معمولی پایگاه داده بکار
برده میشود).
به عنوان مهمترین دالیل سانحه کدهای موضوع برای کنترل پرواز از دست دادن
کنترل پرواز ثبت شده در سیستمهای کدگذاری قبل و بعد از سال  2008میالدی
ظاهر شدند .حضور این کد موضوع ،هیچ دلیلی برای درک اینکه چرا از دست
دادن کنترل پرواز رخ داد وجود ندارد.
کد شرایط آبوهوایی به عنوان عامل مهم در سوانح ناشی از دست دادن کنترل
پرواز در سالهای  2008-1982ظاهر شد .این نشان میدهد که آب و هوا نقش
مهمی در این سوانح داشته است.
استفاده از سیستم جدید کدنویسی توسط پایگاه داده نشان میدهد که تأخیر در
عملکرد توسط خلبان عامل مؤثری است .در حالی که این کد برخی از اطالعات در
مورد ماهیت عمل فراهم میکند ،اما جزئیات آن را فراهم نمیکند.

نشانههای پرتکرار
از پایگاه داده

-

برنامهریزی/
تصمیمگیری پرواز
()10.3٪

این نشانه اطالعات و بینش کمی فراهم میکند و به اشتباه  /تصمیمات گرفته
شده توسط خلبانان میپردازد.

نشانه تشخیص
پرتکرار

-

برخورد با شیء /
زمین
( 16/7درصد)

سوانح مربوه به از دست دادن کنترل پرواز مربوه به زمانی است که خلبانان
موف به حفظ فاصله از یک شی  /زمین ،نمیشود و در نتیجه منجر به برخورد با
آنها میگردد
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محدودیت یا عدم کنترل پس از خرابی سیستم ،با حضوور
 7.7٪در سوانح مهمترین عامل سوانح است .ما این عامول را در
هنگام وقوع سانحه در حالت خرابی سیستم قرار دادیم.
استفاده نادرست از گشوتاور و یوا چورخش روتوور دوموین
عامل پرتکرار است که در  ٪3.1از سوانح رخ داده است .ما ایون
عامل را فقط وقتیکه تصادف منجر به عوامول روبوهرو میشوود
حساب میکنیم )1( :از دست دادن کنترل ناشی از قدرت موتور
نباشد؛ و ( )2حالت  RPMکم قبل از دست دادن کنترل باشد.
استفاده نادرست از مجموعه نیرو چرخش و گام ملخ باعث
ایجاد حالت از دست دادن کنترل در  ٪3.1از سوانح شده است،
موا ایون عامول را در زموانی کوه یوک چورخش خودکوار روتووور
نامناسب (بدون حفظ  RPMپس از دست دادن قودرت موتوور)
قبل از دست دادن کنترل پرواز در دنباله سانحه نشان دادیم.
استفاده نادرست از عامل کنترل ضود گشوتاور در  ٪2.8از
سوانح از دست دادن کنترل پرواز ظاهر میشود .هموانطور کوه
قبالً ذکر شد ،عدم استفاده از نیروی باد با استفاده از پدال ضود
گشتاور میتواند منجر بوه از دسوت دادن کنتورل جهوت شوود.
وقتی بالگرد قبل از دست دادن کنترل باید از کار افتادن روتوور
دم ( ) LTEجلوگیری کنود .عودم موفقیوت خلبوان در کنتورل
روتور ضد گشتاور  /دم میتواند منجر به از دست دادن کنتورل
جهت شود.
خالصه
ما یک تحلیل معمولی از پایگاه داده انجام دادیوم و دالیول
پرتکوورار و عواموول موورتبط بووا از دسووت دادن کنتوورل پوورواز را
شناسایی نمودیم؛ و سپس ،رویکورد مبتنوی بور حالوت را بورای
شناسایی عاملهای پرتکرار حالت از دسوت دادن کنتورل پورواز
اعمال کردیم .جدول  5نتایج هر دو تجزیه و تحلیل را مقایسه و
خالصه میکند.
نتیجهگیری
مقایسه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیول متوداول و رویکورد
مبتنی بر حالت پایگاه داده ،برخی از تفاوتهای کلیدی ایون دو
روش را نشان داد .نتایج حاصل از تحلیل متعارف ،بیونش کموی
را پیرامون دستیابی دالیل برای از دست دادن کنترل پرواز ارائه
میدهند .به عنوان مثال ،بیان «عدم حفظ کنترل پرواز  /هدایت
مستقیم» به عنوان علت اصلی به درک بیشوتر موا از تصوادفات
کمک نمیکند.

دهقانی و همکاران

نتایج تجزیه و تحلیل مبتنی بور حالوت نشوان میدهود کوه
گرایش خلبانان به عبور از کلیه اشیاء اغلب باعث ایجاد از دست
دادن کنترل پرواز میشود .درصد بواالی حضوور ایون عامول بوا
توجه به ماهیت عملیات بالگرد (اغلب در نزدیکی زمین  /اشیاء)
محتمل است .با این حال ،این اطالعات از تجزیوه و تحلیلهوای
متعارف پایگاه داده قابل برداشت نیسوت .عوالوه بور ایون ،وقووع
مکرر از دست دادن کنترل پرواز پس از خرابی سیستم ،اهمیت
تعمیر و نگهداری بالگرد و چک کردن پویش پورواز را برجسوته
میکند.
بیان مکرر علت برنامهریزی  /تصومیمگیری نامناسوب پورواز
(در هر دو رویکرد) میتواند ناشوی از فقودان اطالعوات موجوود
محققان در مورد دلیل واقعی از دست دادن کنترل پرواز باشود.
ما استدالل میکنیم کوه اسوتفاده از ایون علوت مفیود نبووده و
برعکس ،بهطور بالقوه تمرکز
تحلیلگران و اپراتورها را از عوامول خواص نظیور عودم کنتورل و
کنترل روتور دم میگیرد .در مقابل ،تجزیه و تحلیل مبتنوی بور
حالت نشان می دهد که پرت شدن حوواس خلبانوان بوه اشویاء
محیط اطراف اغلب باعث از دست دادن کنترل پرواز شده اسوت
( 16.7درصد سوانح) که این یافته بوهطور مسوتقیم از تجزیوه و
تحلیلهای معمولی قابل تشخیص نیست.
با وجود سالها تجزیه و تحلیل گذشوتهنگر سووانح بوالگرد،
سوانحی همچنوان رخ میدهود و اغلوب منجور بوه مرگومیور و
آسیب رساندن به اموال میشود .پیگیوری و توالش بورای درک
بهتر دالیل این سوانح ،سؤال اساسی زیر را مطرح کرد:
پایگوواه داده حوواوی مقوودار زیووادی داده اسووت ،امووا همیشووه
منطقی و کامل نیست و ما میتوانیم رویکوردی را ایجواد کنویم
که امکان بررسی کردن منطقی را فراهم میکند.
بوورای پاسووخگویی بووه ایوون سووؤال ،مووا آن را بووه دو سووؤال
تحقیقاتی تقسیم کردیم:
 .1سیستم کدگذاری سوانح در حال حاضر باعث محدود
کردن درک ما از علل تصادف میشوود آیوا میتووان یوک روش
متفاوت ایجاد کرد که به درک بهتور موا از علول سووانح کموک
کند؟
 .2آیا میتوانیم علل صحیحتری را ارائه دهیم و از این رو
رتبهبندی دقی تر از علل سوانح در پایگاه داده فراهم کنیم؟

مدلسازی سوانح هوایی ناشی از دست دادن کنترل پرواز
با استفاده از رویکرد مبتنی بر حالت

برای رسیدگی به اولین سؤال ،ما یک مدل تصوادف مبتنوی
بر وضعیت را توسعه دادیم .برای ساختن ایون مودل ،کودهای را
در کتابچه راهنمای کدنویسی پایگاه داده تعریف کوردیم و یوک
دستورالعمل از حالتهای خطرناک ،نشانهها و کدهای اطالعوات
ایجاد نمودیم .پس از ایجاد واژگان حالتها و نشانهها ،ما دستور
العمل را توسعه دادیم که )1( :حالتهای خطرناک در سووانح را
مرتب میکند؛ و ( )2نشانهها را به حالتهای خطرناک مختلوف
مورتبط میگردانود .ایون مودل مبتنوی بور وضوعیت (هموراه بوا
دستورالعمل) تجزیه و تحلیل دادههای سانحه را بودون نیواز بوه
اسووتفاده از کتابچ وه راهنمووای کدنویسووی پایگوواه داده محوودود
میکند.
برای پاسخگویی به سؤال دوم ،روش مدل سازی مبتنوی بور
وضعیت را برای درک بهتر شناسایی و شمارش علول دو سوانحه
خطرناک پرتکورار در سووانح بوالگرد ،اسوتفاده مویکنیم )1( :از
دست دادن کنترل پرواز؛ و ( )2چرخش خودکار نامناسب روتور
برای فرود.
نتایج تجزیه و تحلیل مبتنی بر وضعیت عوامل «برخوورد بوا
شیء  /زمین» را که از یک تجزیوه و تحلیول متعوارف از پایگواه
داده به دست نمیآید را برجسته مینمایود رویکورد مبتنوی بور
وضعیت ،در حالی کوه تفاوتهوای کلیودی در مقایسوه بوا یوک
تجزیه و تحلیل متعارف را مطرح میکند ،به مواردی که باید در
پژوهشهوای آینووده مووورد توجووه قورار گیرنوود ،اشوواره میکنوود.
نمونههایی از چنین مسوائلی شوامل اسوتفاده مکورر از کودهای
مربوه به تصمیمگیری یا اقدامات نادرست است.
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