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1.

Помилки пілота в експлуатації АТ.

Помилка пілота (члена екіпажу) в експлуатації авіаційної техніки - це не
правильне, не в тій послідовності, несвоєчасне включення або виключення тих
чи інших агрегатів або систем.
Специфічна особливість професійних рухів пілота при роботі з
арматурою кабіни (т. Е. Різними важелями, перемикачами і т. Д.)
Полягає в тому, що вони протікають як суміщені на фоні основної
діяльності. Тобто, вони структурно роз'єднані з основними діями пілотування,
наприклад, витримкою режиму польоту і тому не є об'єктом цілеспрямованого
уваги, крім того, інформація про виконане русі надходить по тактильному і
м'язовому каналах.
Тому, якщо пілот включив або вимкнув помилково, наприклад, поруч
розташований перемикач, тобто рух виконав неправильно, по каналах
зворотного зв'язку (тактильному і м'язовому) сигналу про помилку не
надходить, йде сигнал про виконане дії. Значить досконала помилка не
усвідомлюється, так як надійшов сигнал, що підтверджує виконаної рух, а
свідомий контроль спрямований на інші дії (витримування режиму польоту).
Тобто, автоматизоване рух по роботі з арматурою кабіни само по собі
може бути реалізовано у вигляді не тільки правильного, а й помилкового дії,
якщо є умови, що провокують помилку. Найбільш часто це створення
ускладненою ситуації в польоті, коли резерв уваги пілота різко знижується.
З вище сказаного потрібно зробити важливий для безпеки польотів
висновок: всі дії по роботі з арматурою кабіни повинні виконуватися під
контролем свідомості. А зустрічається в літературі і повсякденній діяльності
гасло, що дії з арматурою кабіни повинні бути відпрацьовані до автоматизму,
потрібно розуміти так: пілот повинен знати свою кабіну настільки добре, щоб
не замислюючись міг взятися рукою за будь-важіль або перемикач, без будьяких пошуків перенести погляд на будь-який прилад або орган управління.
Однак всі його дії з арматурою кабіни повинні контролюватися
свідомістю: взявся рукою за якийсь орган управління, подивився на нього,
подумав, виконав заплановане дію і проконтролював виконання за приладами.

