საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში
მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების
მოკვლევის ბიურო

ავიაკომპანიების „თურქეთის ავიახაზები“
ავიახაზები“-ის და „აზერბაიჯანის
ავიახაზები“
ავიახაზები“ -ის მიერ ექსპლუატირებულ საჰაერო ხომალდებს A319319-132 და B-767/300 შორის 19.06.2013 წელს საქართველოს
საჰაერო სივრცეში „ODILI”
ODILI” და „TETRO”
TETRO”-ს მონაკვეთზე მომხდარი
მნიშვნელოვანი ინციდენტის მოკვლევის ანგარიში.

თბილისი 2013 წ

საჰაერო ხომალდის ტიპები: „თურქეთის ავიახაზები“

A-319-132

სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი

TC-JLV

„აზერბაიჯანის ავიახაზები“ B-767/300
სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი
ექსპლუატანტები:

4K –AZ81
„თურქეთის ავიახაზები“
„აზერბაიჯანის ავიახაზები“

ინციდენტის დრო და თარიღი

06სთ. 02წთ.12წმ. UTC 19.06.2013 წ.

შემთხვევის ადგილი

საქართველოს საჰაერო სივრცე,
პუნქტები „ODILI” და „TETRO”-ს
მონაკვეთი.

საავიაციო შემთხვევის ან ინციდენტის მოკვლევის ერთადერთი მიზანია მომავალში
საავიაციო შემთხვევის ან ინციდენტის თავიდან აცილება. მოკვლევის მიზანი არ არის
ვინმეს ბრალეულობის წილის ან პასუხისმგებლობის დადგენა. (ჩიკაგოს 1944 წლის
კონვენცია, დანართი 13. მუხლი 3.1.)
3.1.)
2

სარჩევი
შემოკლებები და განმარტებები
მოკლე შინაარსი
1. ფაქტობრივი ინფორმაცია
1.1. ინციდენტის ისტორია
1.2. სხეულის დაზიანება
1.3. სხ დაზიანება
1.4. სხვა დაზიანებები
1.5. ინფორმაცია სმმ-ის მეთვალყურეზე
1.6. ინფორმაცია საჰაერო ხომალდებზე
1.7. მეტეოროლოგიური ინფორმაცია
1.8.

სანავიგაციო საშუალებები

1.9.

კავშირი

1.10. აეროდრომის მონაცემები
1.11. საბორტო თვითჩამწერები
1.12. მონაცემები სხ ნამსხვრევებსა და შეჯახებაზე
1.13. სამედიცინო და პათოლოგიური მონაცემები
1.14. ხანძარი
1.15. გადარჩენის ფაქტორები
1.16. ტესტირება და კვლევა
1.17.ინფორმაცია ორგანიზაციებზე და ადმინისტრაციულ მოღვაწეობაზე
1.18. მოკვლევისას გამოყენებული სასარგებლო და ეფექტური მეთოდები
2.
3.

ანალიზი
დასკვნა

4.

ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რეკომენდაციები
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შემოკლებები და განმარტებები

TCAS- სახიფათო მიახლოებაზე შეტყობინების სისტემა
UTC- უნივერსალური კოორდინირებული დრო
RA- სასწრაფო რეკომენდაცია
TA - ინფორმაცია მოძრაობაზე
ESARR - ევროკონტროლის უსაფრთხოების მარეგულირებელი მოთხოვნები
STCA- შეტყობინება მოკლევადიან კონფლიქტზე
FL- ფრენის სიმაღლე
სმმ - საჰაერო მოძრაობის მომსახურება
სხ - საჰაერო ხომალდი
AIP - საქართველოს სააერნაოსნო ინფორმაციის კრებული
ADREP - ინციდენტებზე შეტყობინების ფორმა
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მოკლე შინაარსი

2013 წლის 21 ივნისს 13სთ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი
სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროში
შემოვიდა შეტყობინება საავიაციო მოვლენაზე, კერძოდ, ავიაკომპანიების
„თურქეთის ავიახაზები“-ს სხ. A-319-132, სახელმწიფო სარეგისტრაციო №
TC-JL და „აზერბაიჯანის ავიახაზები“-ს სხ B-767/300, სახელმწიფო
სარეგისტრაციო № 4K –AZ81 შორის 19.06.2013 წელს 05 სთ 58 წთ
საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენისას პუნქტები „Odili” და „Tetro”-ს
მონაკვეთზე მოხდა საავიაციო მოვლენა, კერძოდ საჰაერო ხომალდებს
შორის სახიფათო მიახლოვება.
საქართველოს საჰაერო კოდექსის, ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს დებულების და მოკვლევის ბიუროს
დებულების მოთხოვნების შესაბამისად ზემოაღნიშნული საავიაციო
მოვლენის მოკვლევა განხორციელდა სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო
ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და
ინციდენტების მოკვლევის ბიუროს მიერ.
მოკვლევა დაიწყო
დამთავრდა

21.06.2013 წ
25.07.2013 წ
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1. ფაქტობრივი ინფორმაცია
1.1.

ინციდენტის ისტორია

19.06.2013 წელს ავიაკომპანიების „თურქეთის ავიახაზები“-ის სხ. A319-132, რეისის № THY-384, სახელმწიფო სარეგისტრაციო № TC-JL და
„აზერბაიჯანის ავიახაზები“-ის სხ. B-767/300, რეისის № AHY-075,
სახელმწიფო სარეგისტრაციო № 4K–AZ81 ფრენას ახორციელებდნენ
საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესების დაცვით, საშტატო რეჟიმში.
საჰაერო ხომალდები მოძრაობდნენ შემხვედრი კურსით და შესაბამისად სხ
A-319-132 -ის ფრენის სიმაღლე შეადგენდა FL-370 (37 000ფუტი), ხოლო სხ B767/300-ის ფრენის სიმაღლე შეადგენდა FL-340 (34 000ფუტი). ორივე საჰაერო
ხომალდის ეკიპაჟი კავშირზე იმყოფებოდა შპს „საქაერონავიგაცია“-ს საჰაერო
მოძრაობის მომსახურების რაიონული ცენტრი „დასავლეთი“-ის სექტორის
ავიამეთვალყურესთან.
6

შპს „საქაერონავიგაცია“-ს საჰაერო მოძრაობის მომსახურების
სამსახურისაგან მიღებული შეტყობინებით, ფრენისას დაფიქსირდა
აღნიშნულ საჰაერო ხომალდებს შორის სახიფათო მიახლოება.
საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟებსა და ავიამეთვალყურესთან წარმოებული
რადიოკავშირის ამონაწერი
05:58:52

05:59:06
05:59:12

05:59:22
06:01:30
06:01:49

AHYAHY-075

Tbiliso AHY 075 good morning approaching TETRO FL - 340

ACC
AHYAHY-075

Good morning AHY 075 Tbilisi radar, radar contact, maintain FLFL-340
075

THYTHY-384
ACC
THY--384
THY
ACC
THY--384
THY

Tbilisi THYTHY-384 ready for descent

ACC
THYTHY-384

06:02:18

AHYAHY-075

ACC
06:02:30

AHYAHY-075

ACC
06:02:39

THYTHY-384

06:03:14

ACC
ACC
THYTHY-384

ACC

THYTHY-384 descend initially FL 350 due traffic
Descend initially 250 due to traffic THY 384
THY 384 maintain 350, I said 350 due traffic and turn left again
Maintain 350 sorry my mistake THY 384
THY 384 turn left 30 degrees and climb level 350 I said
Turn left 30 degrees and climbing level 350, my mistake sorry, I understood
250
Tbiliso AHY 075 we make TCAS command
Ok, now clear of traffic, traffic at FL 350 now
Ok, passed by opposite traffic AHY 075
Roger
THYTHY-384 now level 350
Roger 384, maintain 350 until advised, Isaid you got opposite traffic at 340
THY 384 now clear of traffic resume own navigation and continue descent 130
Continue descent 130 THY 384 sorry my mistake, I understand
understand 250 and I
repeated descending level 250
384 turn right resume own navigation and continue descend FL 130

1.2.
1.2. სხეულის დაზიანება
არა

1.3.
1.3. საჰაერო ხომალდის დაზიანება
არა
1.4. სხვა დაზიანებები
არა
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1.5 ინფორმაცია საჰაერო მოძრაობის მომსახურეობის მეთვალყურეზე
სპეციალობა
ასაკი
განათლება
რეიტინგი
მოწმობის მოქმედების ვადა
სამედიცინო შემოწმება
აუცილებელი შემოწმებები
მრავალმხრივი საწაფი
სამუშაო დრო ინციდენტამდე

სმმ-ის მეთვალყურე
48 წელი
რიგის საავიაციო სასწავლებელი 1992წ
UGTB WEST; UGTB NORH – ACS-RAD
05.06.2015 წ
05.06.2013 წ
04.06.2013 წ
27.05.13 წ
50 წთ

1.6. ინფორმაცია საჰაერო ხომალდებ
ხომალდებზე
ებზე
საჰაერო ხომალდის ტიპები: „თურქეთის ავიახაზები“
სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი

A-319-132
TC-JLV

„აზერბაიჯანის ავიახაზები“ B-767/300
სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი

4K –AZ81

1.7. მეტეოროლოგიური ინფორმაცია
მეტეოროლოგიური პირობები
ინციდენტთან კავშირში არ არის.

იყო

კარგი

და

ამინდი

მოცემულ

1.8. სანავიგაციო საშუალებები
შპს „საქაერონავიგაცია“-ს საჰაერო მოძრაობის მომსახურების რაიონული
ცენტრების
მაკონტროლირებელი
სანავიგაციო
საშუალებები
იყო
გამართული და მოცემულ ინციდენტთან კავშირში არ არის.
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1.9. კავშირი
შპს „საქაერონავიგაცია“-ს საჰაერო მოძრაობის მომსახურების რაიონული
ცენტრის
„დასავლეთი“-ს
სექტორის
ავიამეთვალყურე
საჰაერო
ხომალდებთან კავშირს ახორციელებდა 134.4 სიხშირეზე, რომელიც იყო
გამართული და მოცემულ ინციდენტთან კავშირში არ არის.
1.10.

აეროდრომის მონაცემები

1.11.

არა
საბორტო თვითჩამწერები

მოკვლევისას გამოყენებულ იქნა შპს „საქაერონავიგაცია“-ს ფრენის
უსაფრთხოებისა და ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ მოწოდებული
ობიექტური კონტროლის აუდიო და ვიდეო მასალები. ჩანაწერების ხარისხი
იყო კარგი.
1.12.

მონაცემები ნამსხვრევებსა და შეჯახებაზე
არა

1.13.

სამედიცინო და პათოლოგიური მონაცემები

შპს „საქაერონავიგაცია“-ს „თბილისი“-ს საჰაერო მოძრაობის მომსახურების 8
მეთვალყურეს 19.06.2013 წელს სამსახურის დაწყებამდე ჩაუტარდათ
შერჩევითი ალკოტესტი, რამაც აჩვენა, რომ სმმ-ის ყველა მეთვალყურე იყო
ფხიზელი.
1.14. ხანძარი
არა
1.15.
1.16.
1.17.

გადარჩენის ფაქტორები
არა
ტესტირება და კვლევა
არა

ინფორმაცია ორგანიზაციებზე და ადმინისტრაციულ
მოღვაწეობაზე

საქართველოში საჰაერო მოძრაობის მომსახურებას ერთიანი სატრანსპორტო
ადმინისტრაციის სამოქალაქო ავიაციის დეპარტამენტის მიერ 01.09.2008
წელს გაცემული სერტიფიკატის № 010908 –ATS საფუძველზე აწარმოებს შპს
„საქაერონავიგაცია“.
2013 წლის 04-07 მარტს და 16-18 ივლისს შპს „საქაერონავიგაცია“-მ გაიარა
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სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს აუდიტი.
2007 წლის 28.05 – 06.06 გაიარა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო
ორგანიზაცია იკაო-ს აუდიტი.
1.18.

მოკვლევისას

გამოყენებული

სასარგებლო

და

ეფექტური

მეთოდები
გამოყენებულია ევროკონტროლის მიერ შემუშავებული „ESARR-4 ფრენების
უსაფრთხოების მარეგლამენტირებელი მოთხოვნები - რისკების შეფასება და
შემცირება საჰაერო მოძრაობის ორგანიზაციისას“ - და „ESARR-ის მრჩეველთა
მსალა/სახელმძღვანელო დოკუმენტი EAM 2/GUI 3 - იკაო-ს და
ევროკონტროლის მოთხოვნების შედარებითი სქემები საჰაერო ხომალდებს
შორის სახიფათო მიახლოვების სიმძიმის განსაზღვრასთან დაკავშირებით“.
2. ანალიზი

ანალიზი გაკეთებულია შპს „საქაერონავიგაცია“-ს სმმ-ის მეთვალყურეებსა
და სხ-ის ეკიპჟებს შორის საავიაციო მოვლენისას განხორციელებული
საეთერო საუბრის გაშიფრული ჩანაწერის, საჰაერო ხომალდების მოძრაობის
ტრაექტორიის ამსახველი რადიოლოკაციური ვიდეო ჩანაწერის, სმმ-ის
მეთვალყურეების ადგილობრივი სამუშაო ინსტრუქციების, საავიაციო
მოვლენასთან კავშირში მყოფი სმმ-ის მეთვალყურესა და უფროსი
მეთვალყურეს ახსნა-განმარტებითი ბარათების და სამსახურეობრივი
პირადი საქმეების, საავიაციო მოვლენისას მოვლენის რეგიონში ფაქტიური
ამინდის ამონაწერის, სმმ-ის სამსახურის „შენიშვნების ჟურნალიდან“
მოვლენაზე ჩანაწერის ასლის, შპს „საქაერონავიგაცია“-ს „თბილისი“-სმმ-ის
სამსახურში მეთვალყურეებისთვის 19.06.2013 წელს სამსახურის დაწყებამდე
ჩატარებული შერჩევითი ალკოტესტის პასუხების ამონაწერის, სმმ-ის
სამსახურის სამუშაო და დასვენების დროზე ჟურნალიდან ამონაწერის,
„აზერბაიჯანის ავიახაზები“-ის სხ B-767/300 -ის და „თურქეთის ავიახაზები“ის სხ.A-319-132 ეკიპაჟებისაგან მიღებული ახსნა-განმარტებითი ანგარიშების,
საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრის ბრძანება №27/
2003წ„რადიოკავშირის წესებისა და ფრაზეოლოგიის საერთაშორისო
ხაზებზე დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს ტრანსპორტისა და
კომუნიკაციების მინისტრის ბრძანება №70/2002წ „საქართველოს საჰაერო
სივრცეში მოძრაობის მომსახურების სახელმძღვანელოს დამტკიცების
შესახებ“, საქართველოს სააერნაოსნო ინფორმაციის კრებულის (AIP),
„ESARR-4 ფრენების უსაფრთხოების მარეგლამენტირებელი მოთხოვნები 10

რისკების შეფასება და შემცირება საჰაერო მოძრაობის ორგანიზაციისას“ - და
„ESARR-ის მრჩეველთა მსალა/სახელმძღვანელო დოკუმენტი EAM 2/GUI 3 იკაოსა და ევროკონტროლის მოთხოვნების შედარებითი სქემები საჰაერო
ხომალდებს შორის სახიფათო მიახლოვების სიმძიმის განსაზღვრასთან
დაკავშირებით“ შესწავლის საფუძველზე.
ზემოაღნიშნული ახსნა-განმარტებითი ბარათების და წარმოდგენილი
საბუთების შესწავლა გვიჩვენებს ინციდენტის ქრონოლოგიურ განვითარებას.
შპს „საქაერონავიგაცია“-ს საჰაერო მოძრაობის მომსახურების
რაიონული ცენტრი „დასავლეთი“-ის მეთვალყურემ 19.06.2013 წელს
მართვის პულტთან მუშაობა დაიწყო 05სთ07წთ-ზე,(დრო აქაც და
შემდგომშიც UTC) კონფლიქტური სიტუაციის დადგომამდე 50 წუთით ადრე.
მეთვალყურეს კონტროლის ზონაში იმ დროისთვის იმყოფებოდა სამი
საჰაერო ხომალდი, შესაბამისად მეთვალყურე მუშაობით გადაღლილი და
გადატვირთული არ ყოფილა.
05:58:52 AHY-075-ის ეკიპაჟი მოახსენებს სმმ-ის მეთვალყურეს პუნქტ
“Tetro”-სთან FL-340–ზე მისვლის შესახებ, რასაც სმმ-ის მეთვალყურე
უდასტურებს და აძლევს მითითებას სიმაღლის FL-340-ის შენარჩუნებაზე.
05:59:06 სმმ-ის მეთვალყურესთან კავშირზე გამოდის THY-384-ის
ეკიპაჟი და ატყობინებს დაშვებაზე მზადყოფნას.
05:59:12 სმმ-ის მეთვალყურემ THY-384-ის ეკიპაჟს ნება დართო FL-350მდე დაშვებაზე - THY-384 descend initially FL 350 due traffic
შენიშვნა - მიცემული ინფორმაცია მოძრაობაზე (due traffic) განზოგადებულია, არ
შეიცავს კონკრეტულ განმარტებას, თუ რა სახის მოძრაობის გამოა შეზღუდვა შემხვედრი, პარალელური, გადამკვეთი თუ სხვა.
„რადიოკავშირის წესები და ფრაზეოლოგია საერთაშორისო ხაზებზე“
ხაზებზე“ (თავი 4
მუხლი 38)) მოძრაობის ინფორმაცია და გადახვევის მანევრი - მოთხოვნაა:
1. ინფორმაცია შემხვედრი მოძრაობის შესახებ, შეძლებისდაგვარად, უნდა გადაიცეს
შემდეგი სახით:
ა) შემხვედრი მოძრაობის ფარდობითი პელენგი პირობითი 12-საათიანი ციფერბლატის
მიხედვით;
ბ) მანძილი შემხვედრ მოძრაობამდე;
გ) შემხვედრი მოძრაობის მიმართულება;
დ) ფრენის სიმაღლე და სხ-ის ტიპი ან თუ ცნობილია, შემხვედრი მოძრაობის ფარდობითი
სიჩქარე, მაგ., მცირე სიჩქარით თუ დიდი სიჩქარით.
2.ფარდობითი გადაადგილება უნდა აიწეროს შემდეგი შესაბამისი ტერმინებით:
„CLOSING“, „CONVERGING“, „PARALLEL“, „SAME DIRECTION“, „OPPOSITE DIRECTION“,
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„DIVERGING“, „OVERTAKING“, „CROSSING LEFT TO RIGHT“, „CROSSING RIGHT TO
LEFT“, „FAST MOVING“, „SLOW MOVING“.
05:59:22 THY-384-ის ეკიპაჟი ACC-ის მეთვალყურეს პასუხობს - Descend initially 250 due to
traffic THY 384
შენიშვნა - THY-384-ის ეკიპაჟი არასწორად იღებს ინფორმაციას და მიცემული FLFL-350-ზე
350
დაშვების ნაცვლად პასუხობს FLდაშვებას.
FL-250-მდე
250
„საქართველოს საჰაერო სივრცეში მოძრაობის მომსახურების სახელმძღვანელოს (თავი 2.
მუხლი 22) სამეთვალყურეო
ნებართვებისა
და
ფრენების
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაციის გამეორება - მოთხოვნაა:
1. სხ-ის ეკიპაჟი საჰაერო მოძრაობის მართვის მეთვალყურეს უმეორებს საჰაერო
მოძრაობის მართვის ნებართვებისა და მითითებების იმ ნაწილს, რომელიც შეეხება
ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
2. სხვა ნებართვები და მითითებები, მათ შორის, პირობითი ნებართვები, მეორდება
და დასტურდება ისეთნაირად, რომ ეჭვგარეშეა მათი სწორად გაგება და სამოქმედოდ
მიღება.
3. მეთვალყურე აწარმოებს გამეორების მოსმენას, რათა დარწმუნდეს სხ-ის მიერ
მითითების ან ნებართვის სწორად მიღებაში.
ასევე
„რადიოკავშირის წესები და ფრაზეოლოგია საერთაშორისო ხაზებზე“
ხაზებზე“ (თავი 2.
მუხლი 13) ნებართვის გაცემა რადიოსატელეფონო კავშირისას და მოთხოვნები მის
გამეორებაზე - მოთხოვნაა
გამეორების მოთხოვნა შემოღებულია ფრენების უსაფრთხოების ინტერესებიდან
გამომდინარე.
გამეორებაზე
წაყენებული
მკაცრი
მოთხოვნები
უშუალოდ
განპირობებულია სამეთვალყურეო მომსახურების მითითებებისა და ნებართვების
გადაცემისა და მიღებისას მათი არასწორად გაგების საფრთხის აღმოფხვრის მიზნით.
გამეორების წესის მკაცრი დაცვა უზრუნველყოფს ნებართვების სწორ და სათანადო
გადაცემას. ასევე იძლევა იმის შემოწმების საშუალებას, რომ აღნიშნული ნებართვის
მიხედვით იმოქმედებს სწორედ ის სხ, რომელსაც იგი გადაეცა და არა სხვა რომელიმე.
შენიშვნა - ადამიანის ფაქტორებს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ინციდენტების
გამომწვევ მიზეზებში, ეს დამატებით აძლიერებს ადამიანის ფაქტორის როლის
ზეგავლენის მინიმუმამდე დაყვანის მოთხოვნებს, როგორც სმმ-ის მეთვალყურეს მიმართ
საჰაერო მოძრაობის მომსახურების კონტროლისას, ასევე საფრენოსნო ეკიპაჟის მიმართ.
ადამიანური ფაქტორების ანალიზისა და კლასიფიკაციის სისტემა ასახავს ადამიანის
ფაქტორებს, რომლებიც საავიაციო შემთხვევის ან ინციდენტის დადგომის ხელშემწყობი
ფაქტორებია. იგი ეფუძნება მოვლენების განვითარების თანმიმდევრული ჯაჭვის
თეორიას. კლასიფიკაციით სისტემას აქვს ოთხი დონე, რომელთაგან თითოეული
გავლენას ახდენს მომდევნო დონეზე. ეს ოთხი დონეა:
- ორგანიზაციული გავლენა;
- სახიფათო ზედამხედველობა;
- სახიფათო ქმედების წინაპირობა;
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- სახიფათო ქმედების ოპერატორები.
სატატისტიკურად, უმეტესად დაბალი ან საშუალო საჰაერო მიმოსვლის სიხშირის დროს,
მიუხედავად პერსონალის ყველანაირი გამოცდილებისა ხდება ერთგვარი მოდუნება და
შესაბამისად მოთხოვნების სათანადოდ ვერ დაცვა, რის გამოც ვიღებთ ინციდენტებს.

საჰაერო
ხომალდების
მოძრაობის
ტრაექტორიის
რადიოლოკაციური ვიდეო ჩანაწერის გაშიფვრა გვიჩვენებს, რომ

ამსახველი

05:59:47 სხ THY-384-ის ეკიპაჟი ფაქტიურად გადადის FL-370-დან დაშვების
რეჟიმში.
06:00:42 როდესაც სხ THY-384-ის ფრენის სიმაღლეა FL-357, სხ. AHY-075
ინარჩუნებს FL=340, სხ შორის დისტანცია შეადგენს 27.8 მილს, სმმ-ის
რაიონული ცენტრი „დასავლეთი“-ის სექტორის ავიამეთვალყურეს სამუშაო
მონიტორზე ინთება სმმ-ის ავტომატიზირებული მართვის სისტემა „SELEX”ის (STCA)-Short-term conflict alert- წინასწარი გამაფრთხილებელი წითელი
სიგნალი, რომელიც ფრენების უსაფრთხოების დაცვის ერთ-ერთი
დამატებითი მექანიზმია და მეთვალყურეს მიანიშნებს მოსალოდნელ
კონფლიქტურ სიტუაციაზე.
06:01:28 სმმ-ის მეთვალყურე ამჩნევს, რომ სხ THY-384 არ ინარჩუნებს
მიცემულ სიმაღლეს FL-350 და განაგრძობს დაშვებას, ფრენის სიმაღლეზე FL347, რაც საჰაერო ხომალდის მიერ კონკრეტული ეშელონის გავლის
განსაზღვრის არსებული კრიტერიუმის + 300 ფუტი (+90 მ) მაქსიმალურ
დასაშვებ ზღვარს სცილდება; მაშინვე მეთვალყურე
06:01:30 ხელმეორედ უთითებს სხ THY-384-ის ეკიპაჟს მიცემული სიმაღლის
FL-350-ის შენარჩუნებაზე და მარცხნივ გადახვევაზე. THY 384 maintain 350, I
said 350 due traffic and turn left again, ამ დროს სხ შორის დისტანცია შეადგენს
17.17 მილს, ხოლო სხ შორის სიმაღლე 700ფუტია.
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შენიშვნა - მიუხედავად იმისა, რომ 05:59:22 THY-384-ის ეკიპაჟისაგან მიღებული
(Readback)-ი Descend initially 250 due to traffic THY 384, სმმ-ის მეთვალყურემ უმალვე არ
გააპროტესტა და არ მიუთითა THY-384-ის ეკიპაჟს, რომ ნებადართული იყო FL-350
სიმაღლემდე დაშვება და არა FL-250-მდე, რაც მაშინვე აღმოფხვრიდა კონფლიქტური
სიტუაციის განვითარებას, სმმ-ის მეთვალყურემ სხ THY 384-ის მიერ FL-350-ზე დაბლა
დაშვებისას უმალვე მოახდინა რეაგირება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ სმმ-ის
მეთვალყურე ფაქტიურ სიტუაციას აკონტროლებდა.
შენიშვნა - ავიაკომპანია „თურქეთის ავიახაზები“-ის სხ THY 384-ის ეკიპაჟის ახსნაგანმარტებით ჩანს, რომ ეკიპაჟი 06:01:30-მდე, სმმ-ის მეთვალყურეს მიერ FL-350-ის
შენარჩუნებაზე ხელმეორედ მითითებამდე შეგნებულად განაგრძობდა დაშვებას FL-250მდე, რადგანაც მათ მიერ 05:59:12 მიღებული ინფორმაცია დაშვების სიმაღლეზე FL-350
იყო არასწორად გაგებული და აღქმული იყო, როგორც FL-250, ხოლო ეკიპაჟისაგან
გადმოცემული (Readback)-ი Descend initially 250 due to traffic THY 384, სმმ-ის
მეთვალყურეს მხრიდან გაპროტესტებული არ ყოფილა.

გამომდინარე სხ-ის საფრენოსნო მახასიათებლებიდან, THY 384-ის
ეკიპაჟს დაშვების რეჟიმიდან სიმაღლის აღების რეჟიმში გადასვლამდე
მოუწია FL-342-მდე დაშვება.
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06:01:49 სხ THY-384 FL-342-დან ფაქტიურად გადადის სიმაღლის აღების
რეჟიმში, ამ დროს სხ შორის დისტანცია შეადგენს 11.16 მილს, ხოლო სხ
შორის სიმაღლის სხვაობა 200ფუტია.

06:02:12 სხ THY-384-ის ფაქტიური სიმაღლეა FL-346 და აგრძელებს სიმაღლის
აღებას
სხ AHY-075 - ფაქტიური სიმაღლეა FL-340
სხ.შორის დისტანცია
სხვაობა 600ფუტია.

შეადგენს 5.14 მილს, ხოლო სხ შორის სიმაღლის
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ამ დროს სხ AHY-075-ის ეკიპაჟი სხ-ის ბორტებზე არსებული სახიფათო
მიახლოებაზე შეტყობინების ავტომატური მოწყობილობიდან TCAS (Traffic
Collision Avoidance System) იღებს სხ-ების დაშორიშორებისათვის
აუცილებელ „სასწრაფო რეკომენდაციას“ RA (Resolution advisory) - „Descent”„Descent” და შესაბამისად ეკიპაჟი ასრულებს მითითებას და იწყებს დაშვებას.
06:02:18
06:02:18 სხ.AHY-075-ის ეკიპაჟისაგან სმმ-ის მეთვალყურე წესისამებრ
იღებს შეტყობინებას, რომ მის მიერ შესრულებულ იქნა TCAS-ის „სასწრაფო
რეკომენდაცია“ RA (Resolution advisory) - „Descent”- „Descent”- (რაც
დასტურდება რადიოკავშირის ამონაწერით)
სხ THY-384-ის FL-348ფუტი
სხ AHY-075-ის FL-339ფუტი
სხ შორის დისტანცია
სხვაობა 900ფუტია.

შეადგენს 4.16 მილს, ხოლო სხ შორის სიმაღლის
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როგორც სხ THY-384-ის ეკიპაჟის ახსნა-განმარტებითი ბარათიდან ირკვევა,
სიმაღლის აღების რეჟიმში მათ ჯერ მიიღეს TCAS-ის „შემხვედრ მოძრაობაზე
ინფორმაცია“ TA (traffic Advisory), ხოლო შემდეგ „სასწრაფო რეკომენდაცია“
RA (Resolution advisory) – “Climb” - “Climb”, რომელიც შემდეგ შეიცვალა
რეკომენდაციით „Adjust vertical speed adjust”
სხ THY-384-ის ეკიპაჟისაგან TCAS-ის რეკომენდაციების შესრულებაზე სმმის მეთვალყურე ინფორმირებული არ ყოფილა. (რაც დასტურდება
რადიოკავშირის ამონაწერით)
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შენიშვნა
„საქართველოს
საჰაერო
სივრცეში
მოძრაობის
მომსახურების
სახელმძღვანელოს“ (თავი 8. მუხლი 100. პუნქტი 6 ბ) მიხედვით ვერტიკალური
ეშელონირების შემცირებულ მინიმუმში (RVSM) ევროპულ საჰაერო სივრცეში ფრენის 290
და 410 (ჩათვლით) ეშელონებს შორის მიიღება ვერტიკალური ეშელონირების მინიმუმი
1000 ფუტი (300 მ) RVSM-ით ფრენებზე დაშვებულ სხ-ებს შორის.
საქართველოს სააერნაოსნო ინფორმაციის კრებულის (AIP) ENR 1.6 პუნქტი 1.2.3. ბ)
რადიოლოკაციური დაშორიშორების გრძივი მინიმუმია 10 მილი.

მოცემული ინციდენტის სრულყოფილად გაანალიზების მიზნით განხილულ
იქნა:
1.საქართველოს სააერნაოსნო ინფორმაციის კრებული (AIP) 1.14 პუნქტი საჰაერო მოძრაობის ინციდენტები-ს განმარტებების მაგალითები:
-საჰაერო ხომალდების მიახლო
მიახლოვ
იახლოვება - სიტუაცია, როდესაც პილოტის ან
საჰაერო მიმოსვლის მომსახურების პერსონალის აზრით საჰაერო
ხომალდებს შორის მანძილი, ასევე მათი პოზიციები და სიჩქარე ისეთია,
რომ უსაფრთხოების ინციდენტში მონაწილე საჰაერო ხომალდი შეიძლებოდა
მოქცეულიყო
რისკის
ქვეშ.
საჰაერო
ხომალდების
მიახლოვება
კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:
-შეჯახების
შეჯახების რისკი - საჰაერო ხომალდების მიახლოვებისას იყო შეჯახების
სერიოზული საფრთხე;
-უსაფრთხოება არ არის გარანტირებული - საჰაერო ხომალდების
მიახლოებისას უსაფრთხოება შეიძლება რისკის ქვეშ მოქცეულიყო;
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-შეჯახების რისკი არ არის - საჰაერო ხომალდების მიახლოებისას შეჯახების
საფრთხე არ არსებობდა;
-რისკი დადგენილი არ არის - საჰაერო ხომალდების მიახლოვებაზე
არსებული რისკის დასადგენად არ არსებობდა საკმარისი ინფორმაცია ან
დაუზუსტებელი ან კონფლიქტის მტკიცებულება არასაკმარისია როგორც
განსაზღვრება.
2.იკაო-ს დანართი 13 - სერიოზული ინციდენტის განსაზღვრება, რომლის
მიხედვითაც, ,,სერიოზული ინციდენტი” - არის ინციდენტი, რომელის
გარემოებებიც მიანიშნებენ, რომ საჰაერო ხომალდის ექსპლუატაციისას
ადგილი ჰქონდა საავიაციო შემთხვევის დადგომის მაღალ ალბათობას და
რომელიც

მოხდა

პილოტირებადი

საჰაერო

ხომალდის

შემთხვევაში

ნებისმიერი პირის საჰაერო ხომალდზე გაფრენის მიზნით ასვლიდან
საჰაერო ხომალდზე მყოფი ყველა პირის მიერ მის დატოვებამდე, ხოლო
უპილოტო საჰაერო ხომალდის შემთხვევაში, საჰაერო ხომალდის ფრენის
შესრულების მიზნით დაძვრის მზადყოფნიდან ფრენის დასრულებამდე და
ძირითადი ძალური სისტემის გათიშვამდე.
ხოლო დანართი 13-ის დამატება C-ს მიხედვით სამოქალაქო ავიაციის
საჰაერო

ხომალდებზე

მაილუსტრირებელ

მომხდარ

მაგალითად

სერიოზულ

შეიძლება

ჩაითვალოს

ინციდენტის
-

საჰაერო

ხომალდებს შორის სახიფათო მიახლოვება, რომლის დროსაც შეჯახების ან
სახიფათო სიტუაციის განსამუხტავად საჭირო ხდება გადახვევის მანევრის
შესრულება ან როდესაც მიზანშეწონილია წინასწარქმედება გადახვევაზე.
3.სამოქალაქო ავიაციაში ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საჰაერო ხომალდებს შორის ფრენისას
სახიფათო მიახლოვების განსაზღვრებებში მეტი კონკრეტიზაციის შეტანის
მიზნით ევროკონტროლის მიერ შემუშავებულ იქნა სახელმძღვანელოები
„ESARR-4 ფრენების უსაფრთხოების მარეგლამენტირებელი მოთხოვნები რისკების შეფასება და შემცირება საჰაერო მოძრაობის ორგანიზაციისას“ - და
„ESARR-ის მრჩეველთა მსალა/სახელმძღვანელო დოკუმენტი EAM 2/GUI 3 იკაო-ს და ევროკონტროლის მოთხოვნების შედარებითი სქემები საჰაერო
ხომალდებს შორის სახიფათო მიახლოვების სიმძიმის განსაზღვრასთან
დაკავშირებით“.
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საჰაერო ხომალდებს შორის სახიფათო მიახლოვების
სიმძიმის კლასიფიკაცია ESARR
საავიაციო შემთხვევა
სერიოზული ინციდენტი (A)
(A)

საჰაერო ხომალდებს შორის სახიფათო მიახლოვების
სიმძიმის კლასიფიკაცია ICAO
საავიაციო შემთხვევა, იკაო-ს დანართი 13 განმარტ.
სახიფათო მიახლოვება CAT A - შეჯახების
შეჯახების რისკი საჰაერო
ხომალდების
მიახლოვებისას
იყო
შეჯახების სერიოზული საფრთხე;

მეტად მნიშვნელოვანი ინციდენტი (B)
(B)

სახიფათო მიახლოვება CAT B - უსაფრთხოება არ
არის გარანტირებული - საჰაერო ხომალდების
მიახლოებისას უსაფრთხოება შეიძლება რისკის ქვეშ
მოქცეულიყო;

მნიშვნელოვანი ინციდენტი (C)
(C)

სახიფათო მიახლოვება CAT C -შეჯახების რისკი არ
არის - საჰაერო ხომალდების მიახლოებისას
შეჯახების საფრთხე არ არსებობდა;

უსაფრთხოებაზე გავლენა არ მომხდარა (E)

მოვლენა, რომელსაც უსაფრთხოებაზე გავლენა არ
მოუხდენია - ასეთი განსაზღვრება იკაო-ს არა აქვს
რისკი დადგენილი არ არის - საჰაერო ხომალდების
მიახლოვებაზე არსებული რისკის დასადგენად არ
არსებობდა
საკმარისი
ინფორმაცია
ან
დაუზუსტებელი ან კონფლიქტის მტკიცებულება
არასაკმარისია როგორც განსაზღვრება.

დადგენილი არ არის (D)

ESARRESARR-4 განსაზღვრებით:
განსაზღვრებით:
მნიშვნელოვანი ინციდენტი არის ეშელონირების მცირედ შემცირება
(მაგალითად სხ შორის ინტერვალი ეშელონირების განსაზღვრული
მინიმუმის ნახევარზე მეტი),რომლის დროსაც სხ-ის ეკიპაჟი ან სმმ-ის
ორგანო აკონტროლებენ სიტუაციას და შეუძლიათ უზრუნველყონ
ნორმალურ ეშელონირებაზე დაბრუნება.
ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს, რომ მოცემული ინციდენტის
დროს 06:0
06:02:12
2:12 სთ-ზე დაფიქსირდა ეშელონირების მცირედი შემცირება. სხ
შორის ვერტიკალური დაშორიშორება იყო 600 ფუტი, ნაცვლად
განსაზღვრული ეშელონირების მინიმუმის-1000 ფუტისა, ხოლო სხ შორის
გრძივი დაშორიშორება კი რადიოლოკაციური გრძივი დაშორიშორების
განსაზღვრული მინიმუმის -10 მილის ნაცვლად იყო 5.14 მილი.
აქვე აღსანიშნავია, რომ:
ამ დროს სხ THY-384 სიმაღლის აღების რეჟიმშია და ასრულებს სმმ-ის
მეთვალყურეს მითითებას დანიშნულ ეშელონზე FL-350 დასაბრუნებლად;
შენიშვნა - ევროპულ საჰაერო სივრცეში ვერტიკალური ეშელონირების შემცირებული
მინიმუმის (RVSM) ზონაში რადიოლოკაციური გრძივი დაშორიშორების მინიმუმად
მიღებულია 5 მილი.
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დრო

სხ.შორის
THY-384 -FL- სხ.შორის
დისტანცია
მილებში

UTC

სხ.შორის
სიმაღლე

AHY-075-FL-

ფუტებში

06.00.42

357

27.8

1700

340

06.01.28
06.01.49

347

17.17

700

340

342

11.16

200

340

06.02.12

346

5.14

600

340

06.02.18

348

4.16

900

339

06.02.22

349

3.15

1100

338

06.02.27

350

2.22

1300

337

3.დასკვნა
3.დასკვნა
გამომდინარე სრული ანალიზიდან, მოცემული საავიაციო
კლასიფიცირდება, როგორც მნიშვნელოვანი ინციდენტი;
ინციდენტი;

მოვლენა

3.1. მიზეზები
მნიშვნელოვანი ინციდენტის წარმოქმნაში მთავარი როლი ითამაშა
ადამიანის ფაქტორმა, როგორც THY- ეკიპაჟის, ასევე სმმ-ის მეთვალყურეს
მხრიდან;
3.1.1.ხელშემწყობი
3.1.1.ხელშემწყობი მიზეზები
მნიშვნელოვანი ინციდენტის წარმოქმნას ხელი შეუწყო:
ა) „რადიოკავშირის წესები და ფრაზეოლოგია საერთაშორისო ხაზებზე“
მოთხოვნების არასრულყოფილად შესრულებამ, როგორც THY-384 ეკიპაჟის,
ასევე სმმ-ის მეთვალყურეს მხრიდან.
ბ) სმმ-ის მეთვალყურეს მიერ გადაცემული ნებართვის FL-350 სიმაღლის
დაკავებაზე THY- ეკიპაჟის მხრიდან არასწორად მიღებამ.
გ) THY- ეკიპაჟის მხრიდან არასწორად გადაცემული ინფორმაციის (reed
back) FL-250 სიმაღლემდე დაშვებაზე სმმ-ის მეთვალყურეს მიერ
არადროულმა გაპროტესტებამ.
22

4.ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რეკომენდაციები
ფრენების უსაფრთხოების გაუმჯობესებისა
ინციდენტების აღმოფხვრის მიზნით:

და

შემდგომში

მსგავსი

1.შპს
„საქაერონავიგაცია“-ს ხელმძღვანელობამ უზრუნველყოს:
1.
- მოცემული მნიშვნელოვანი ინციდენტის ანგარიშის დეტალური შესწავლა
სმმ-ის შემადგენლობასთან;
- სმმ-ის შესაბამის სამსახურებში დამატებითი თეორიული და პრაქტიკული
(საწაფზე) მეცადინეობების ჩატარება თემებზე:
- ადამიანის ფაქტორის როლი სმმ-ის მომსხურებისას, ევროკონტროლის და
იკაო-ს რეკომენდაციების შესაბამისად;
- ადამიანის ფაქტორის გავლენის გამორიცხვის მიზნით, საჰაერო მოძრაობის
მომსახურების რაიონული ცენტრი „დასავლეთი“-ის და „ჩრდილოეთი“-ის
მომსახურება ფრენების ნაკადის ინტესივობის და მეთვალყურეს
გამოცდილების მიუხედავად განხორციელდეს ორი მეთვალყურეს მიერ.
- „რადიოკავშირის წესები და ფრაზეოლოგია საერთაშორისო ხაზებზე“ გამეორება
-„საქართველოს
საჰაერო
სახელმძღვანელო“- გამეორება

სივრცეში

მოძრაობის

მომსახურების

2.სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელობამ უზრუნველყოს:
- მოცემული მნიშვნელოვანი ინციდენტის ანგარიშის დეტალური შესწავლა
შესაბამის დეპარტამენტებში;
- გაძლიერებული მონიტორინგი შპს „საქაერონავიგაცია“-ს მიერ მოკვლევის
ანგარიშში მითითებული რეკომენდაციების შესრულებაზე.
3.ავიაკომპანია
„თურქეთის
ავიახაზები“-ის
ხელმძღვანელობამ
უზრუნველყოს:
- მოცემული მნიშვნელოვანი ინციდენტის ანგარიშის დეტალური შესწავლა
საფრენოსნო შემადგენლობასთან;
- „რადიოკავშირის წესები და ფრაზეოლოგია საერთაშორისო ხაზებზე“ გამეორება
4.მოცემული საავიაციო შემთხვევის მოკვლევის ანგარიში განთავსდეს
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებ
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