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Текст лекції
1. Модель для оцінки технічного ризику
Модель сукупного технічного ризику (Naz), вираженого у вигляді суми
трьох основних типів ризику зіткнення, являє собою наступну формулу:

Naz (Technical) = Naz (same, technical) + Naz (opposite, technical) + Naz
(cross, technical), (1)
Параметр CRM Опис.
Naz (Technical) Очікувана кількість авіаційних подій, що припадає на 1 год.
польоту повітряного судна, внаслідок зіткнення в результаті втрати
запланованого інтервалу вертикального ешелонування 300 м (1000 фут) між
парами повітряних суден, що знаходяться на суміжних ешелонах польоту.
Naz (Same, technical) Очікувана кількість авіаційних подій, що припадає на
1 ч польоту повітряного судна, внаслідок зіткнень в результаті втрати
запланованого інтервалу вертикального ешелонування в 300 м (1000 фут)
між парамиповітряних суден, що виконують політ.
Зазначений матеріал був спочатку опублікований в документі NAT Doc
002, який перестає перевидається; однак додаток до нього все ще є в наявності.
Експлуатаційні правила та практика для регіональних контрольних агентств
щодо застосування мінімуму вертикального ешелонування
Дод N-2 300 м (1000 фут) між ЕП 290 і ЕП 410 включно
Параметр CRM Опис. по тому ж маршруту в тому ж напрямку на
суміжних ешелонах польоту Naz (opposite, technical) Очікувана кількість
авіаційнихподій, що припадає на 1 ч польоту повітряного судна, внаслідок
зіткнень врезультаті втрати запланованого інтервалу вертикального
ешелонування в 300м (1000 фут) між парами повітряних суден, що
виконують політ за тим жемаршрутом у зустрічних напрямках на суміжних
ешелонах польоту.
Naz (Cross, technical) Очікувана кількість авіаційних подій, приходящееся
на 1 г. польоту повітряного судна, внаслідок зіткнень в результаті втрати
запланованного інтервалу вертикального ешелонування в 300 м (1000 фут) між
парами повітряних суден, що виконують політ за пересічних маршрутах на
суміжних ешелонах польоту.
2. Модель оцінки технічного ризику при польоті по тому ж маршруту
Модель, що підходить для оцінки технічного ризику при польоті по тому ж
маршруту в одному або зустрічних напрямках на суміжних ешелонах польоту,
має такий вигляд:
Naz (Same-route, technical) = Naz (same, technical) + Naz (opposite, technical),
де параметри моделі, представлені у формулі (2), визначені в таблиці N-2.
Таблиця N-2. Параметри моделі технічного ризику при польоті по
тому жмаршруту
Параметр CRM Опис.

Sz Мінімум вертикального ешелонування, Pz (Sz) Імовірність того, що два
повітряних судна, номінально розділених мінімумом вертикального
ешелонування (Sz), знаходяться в стані вертикального перекриття.
Py (0) Імовірність того, що два повітряних судна, що виконують політ по
одній ітій же лінії шляху, знаходяться в стані бокового перекриття.
λx Середня довжина повітряного судна.
λy Середній розмах крила повітряного судна.
Додавання N Дод N-3
λz Середня висота повітряного судна з прибраними шасі.
Sx Довжина поздовжнього ілюмінатора, використовувана
для
розрахунку параметра завантаженийності .
Ez (Same) Значення параметра вертикальної "завантаженості" при польоті в
одному нап-равлении для пари повітряних суден, що знаходяться на суміжних
ешелонах на одному і тому ж маршруті.
Ez (Opp) Значення параметра вертикальної "завантаженості" при польоті у
зустрічних напрямках для пари повітряних суден, що знаходяться на суміжних
ешелонах на одному і тому ж маршруті.
ΔV Середнє значення відносної швидкості уздовж лінії шляху між
повітрянимисуднами, які виконують політ за маршрутами в одному напрямку.
V Середнє абсолютне значення шляховий швидкості повітряного судна.
y V Середнє абсолютне значення відносної швидкості польоту по
пересічних лініях шляху для пари повітряних суден, номінально знаходяться на
одній і тій же лінії шляху.
z V Середнє абсолютне значення відносної вертикальної швидкості пари
віз- задушливих судів, повністю втратила інтервали вертикального
ешелонування.
Термін "перекриття", який використовується в таблиці N-2, означає, що
центри маси тієї чи іншої пари повітряних суден в заданому вимірі розташовані
принаймні так само близько один до одного, як протяжність (довжина, розмах
крила або висота) середнього повітряного судна в цьому ж вимірі.
Параметри "завантаженості" Ez (same) і Ez (opp) у формулі (2)
представляють собою міру відносної щільності повітряних суден на суміжних
ешелонах польоту на одному і тому ж маршруті.
Альтернативним запобіжним такої щільності є частота прольотів або
кількість повітряних суден на 1 г. польоту на суміжному ешелоні, які проходять
повз типового повітряного судна. Аналогічно параметрам "завантаженості"
частота прольотів визначається для повітряних суден на суміжних ешелонах,
які виконують польоти в одному і зустрічних напрямках, і умовно позначається
як Nx (same) і Nx (opp). взаємозв'язок між частотою прольотів і

"завантаженістю".
3. Модель для оцінки технічного ризику для пар повітряних суден на
пересічних маршрутах
Загальний вигляд моделі, використовуваної для оцінки ризику зіткнення
між повітряними суднами, які виконують політ на суміжних ешелонах по
пересічних маршрутах, як це показано в томі 2 документа Doc 9536, являє
собою наступну формулу:
Експлуатаційні правила та практика для регіональних контрольних
агентств щодо застосування мінімуму вертикального ешелонування Дод N-4
300 м (1000фут) між ЕП 290 і ЕП 410 включно Naz(Cross, technical) = Pz (Sz)
Ph ((2 vh / πλh) (3) + (V z V / 2λz)), де параметри моделі визначаються в таблиці
N-3.
Таблиця
N-3. Параметри моделі
ризику
зіткнення на
пересічнихмаршрутах
Параметр CRM Опис Naz (Cross, technical) Кількість катастроф на 1 год.
польоту
унаслідок втрати інтервалу вертикального ешелонування між
повітряними суднами, що виконують політ на суміжних ешелонах по
пересічних маршрутах
Sz Мінімум вертикального ешелонування.
Pz (Sz) Імовірність того, що два повітряних судна на суміжних ешелонах
польоту на пересічних маршрутах, номінально розділених мінімальним
інтервалом вертикального ешелонування Sz, знаходяться в стані вертикального
перекриття.
Ph Імовірність того, що два повітряних судна на суміжних ешелонах
польоту і пересічних маршрутах знаходяться в стані перекриття в
горизонтальнійплощині
vh Середня відносна швидкість в горизонтальній площині пари повітряних
суден на суміжних ешелонах польоту і пересічних маршрутах в період їхнього
перебування в
стані перекриття в горизонтальній площині.
λh Середній діаметр диска, використовуваного для подання форми
повітряного судна в горизонтальній площині.
Необхідно відзначити, що дана загальна форма моделі передбачає
належний облік RMA кутів перетину маршрутів. Більш детальна і повна форма
моделі технічного-кого ризику для пересічних маршрутів наводиться в
додаванні А до документа RVSM 830 "EUR RVSM Mathematical Supplement"
Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль)
(серпень 2001 р.)

4. Модель для оцінки ризику внаслідок експлуатаційних помилок
Модель для оцінки ризику внаслідок експлуатаційних помилок має той же
вигляд, що і формула вище, з одним винятком. Імовірність вертикального
перекриття Pz (Sz) для повітряних суден із запланованим інтервалом
вертикального ешелонування Sz заміняється наступним рівністю:
Pz (nx Sz) = Pz (0) Pi ,, (4), де параметри визначаються в таблиці N-4.
Таблиця N-4. Визначення параметрів, необхідних для моделі
експлуатаційного ризику
Параметр CRM Опис.
Pz (Nx Sz) Імовірність вертикального перекриття внаслідок помилок, що
призводять до відхилень в цілих кратних одиницях від стандарту вертикального
ешелонування Sz
Pz (0) Імовірність того, що два повітряних судна, номінально виконують
політ на одному ешелоні, знаходяться в стані вертикального перекриття.
Pi Частка сумарного польотного часу на неправильних ешелонах при
використан-ванні даної системи.
Частка сумарного часу, витраченого при польоті на неправильних
ешелонах (Pi), зазвичай розраховується на основі наявних даних про
експлуатаційні помилки за останні 12 міс.

