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Αγαπητοί φίλοι,
Η τεχνολογική πρόοδος δεν έχει αφήσει ανέπαφο τον τομέα της γενικής αεροπορίας και η
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και νέων τεχνολογιών στα αεροπλάνα μας είναι δεδομένη. Όσο και
αν αυτό ενθουσιάζει τους περισσότερους από εμάς γιατί μας προσφέρει νέες δυνατότητες που δεν
είχαμε πριν, πρέπει να θυμόμαστε ότι στο περιβάλλον στο οποίο επιχειρούμε ελλοχεύουν πολλοί
κίνδυνοι. Μία τροποποίησή του, όπως είναι η εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών, ενδέχεται
να φέρει στην επιφάνεια νέους κινδύνους. Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να
οπισθοδρομούμε και να στρουθοκαμηλίζουμε μπροστά στην τεχνολογική πρόοδο. Είναι όμως
απαραίτητο να εξετάσουμε αυτούς τους κινδύνους και να προσαρμόσουμε την επιχειρησιακή μας
λειτουργία λαμβάνοντάς τους υπόψιν.
Η Αερολέσχη Μεσογείων είναι ένας οργανισμός προσανατολισμένος στην παροχή εκπαίδευσης
και στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται να παραμείνουν στο επίκεντρο μας οι παραδοσιακές μορφές
αεροναυτιλίας και οι αρχές που τις διέπουν, η κατανόηση των οποίων είναι βασική και απαραίτητη
για κάθε χειριστή. Η δομή της υπάρχουσας Ευρωπαϊκής ύλης δεν καλύπτει θέματα αεροναυτιλίας με
χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, την
ευθύνη της οποίας, έχει ο κάθε χειριστής. Οι συσκευές αυτές, για τους λόγους που θα αναλύσουμε,
πρέπει να αντιμετωπίζονται περισσότερο σαν βοήθημα παρά σαν υποκατάστατο των παραδοσιακών
μορφών και αρχών αεροναυτιλίας. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως είμαστε και πρέπει να
παραμείνουμε χειριστές αεροσκαφών και να μη γίνουμε χειριστές tablet. Σήμερα, δεν υπάρχει
σαφής νομοθετική καθοδήγηση για την ενσωμάτωση και χρήση τέτοιων συσκευών. Παράλληλα,
όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων και την χρήση τέτοιων συσκευών, η υπάρχουσα βιβλιογραφία
έχει σχέση περισσότερο με το περιβάλλον των αερογραμμών και λιγότερο με τη γενική αεροπορία.
Η δημοσίευση αυτή παρουσιάζει όσα ως οργανισμός θεωρούμε «βέλτιστες πρακτικές χρήσης»
τέτοιων συσκευών και είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής μελέτης, έρευνας και εμπειρίας του
προσωπικού μας. Από πλευράς του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας, γίνεται μια προσπάθεια να
αναλυθούν και να κατανοηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι από τη χρήση τέτοιων συσκευών. Ενδεχόμενα
περιστατικά (occurrences), τα οποία αφορούν στη χρήση τους, θα πρέπει να αναφέρονται. Παρότι
δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού του αεροπλάνου, από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται μέσα
σε αυτό, έχουν άμεση επίπτωση στο περιβάλλον μας και ενδεχομένως, συζητώντας αυτά τα θέματα,
να μπορέσουμε να εξάγουμε πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία και σημαντικά διδάγματα, ώστε να τα
μοιραστούμε με την ευρύτερη κοινότητα της γενικής αεροπορίας.

Καλές πτήσεις,
Ιάσων Ρήγας
Υπεύθυνος Ασφάλειας
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Κατηγοριοποίηση Συσκευών
Τα PEDs είναι ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά, ταμπλέτες και φορητοί υπολογιστές, που
δεν αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου εξοπλισμού του αεροσκάφους 1 . Σκόπιμη κρίνεται η
αναφορά σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές διαχωρίζοντάς τες σε δύο κατηγορίες:
(1) Ακούσιοι πομποί: Ηλεκτρονικές συσκευές που δύνανται να εκπέμψουν ακούσια στο
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (υπολογιστές τσέπης, κάμερες, Ρ/Τ δέκτες, συσκευές αναπαραγωγής
εικόνας και βίντεο, ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.). Οι συσκευές αυτές δεν είναι εξοπλισμένες με
πομπούς.
(2) Εκούσιοι πομποί: Ηλεκτρονικές συσκευές που εκπέμπουν σε συγκεκριμένες συχνότητες ως
μέρος της κανονικής τους λειτουργίας. Επιπρόσθετα υπάρχει το ενδεχόμενο οι συσκευές αυτές να
εκπέμπουν ακούσια και σε άλλες συχνότητες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι τηλεφωνικές
συσκευές, οι ταμπλέτες και οι φορητοί υπολογιστές. Πολλές συσκευές έχουν τη δυνατότητα να
λειτουργήσουν σε «λειτουργία πτήσης» (flight mode). Στη λειτουργία αυτή, η συσκευή ενδέχεται να
εκπέμπει ακούσια στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους κινδύνους που παρουσιάζονται σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη
αφορά στους κινδύνους που σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών και τις
παρεμβολές που ενδεχομένως μπορούν να προκαλέσουν. Η δεύτερη αφορά στους κινδύνους που
σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και τη χρήση των συσκευών. Στις σελίδες που
ακολουθούν, θα εξετάσουμε τα δύο αυτά θέματα ξεχωριστά μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία
και κάποιες αναφορές περιστατικών που προέρχονται κυρίως από το χώρο των αερογραμμών.

Κανονιστικό Πλαίσιο
Με βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισμό No 965/2012, ο κυβερνήτης δε θα πρέπει να επιτρέπει σε
οποιονδήποτε εντός του αεροσκάφους να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες θα
μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στα συστήματα του αεροσκάφους και τον εξοπλισμό του2.
Στη βάση αυτή, απαγορεύεται η χρήση συσκευών που εκπέμπουν εκουσίως καθ’ όλη τη διάρκεια
της πτήσης. Οι συσκευές αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε λειτουργία πτήσης. Όσον
αφορά στα πληρώματα πτήσης, η Αμερικανική ΥΠΑ από το 2014 απαγορεύει στα πληρώματα τη
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών σε λειτουργίες που δε σχετίζονται με τη διεξαγωγή της πτήσης. Η
απαγόρευση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας σειράς ατυχημάτων και περιστατικών ασφάλειας όπου
αναγνωρίστηκε ως βασικός παράγοντας η απόσπαση της προσοχής του χειριστή λόγω χρήσης
ηλεκτρονικών συσκευών.
Όσον αφορά στη γενική αεροπορία δεν ισχύει κάποια ειδική διάταξη, ωστόσο θα πρέπει να
επισημάνουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία συσκευών και λογισμικών σε σχέση με τις αερογραμμές.
Αντίστοιχα, η χρήση γίνεται συνήθως από ερασιτέχνες που δεν πετάνε σε καθημερινή βάση και
επομένως ο βαθμός εξοικείωσής τους με τις συσκευές αυτές είναι μικρότερος. Εκ των πραγμάτων,
αυτό καθιστά τη χρήση τους πιο πολύπλοκη και τη διαχείριση των κινδύνων ακόμα πολυπλοκότερη.

1
2

Συνοπτικά ο ορισμός κατα EASA
NCO.GEN.125
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Τεχνικοί Κίνδυνοι
Σε αυτήν την πιο γνωστή κατηγορία, τα περισσότερα περιστατικά αφορούν σε
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που επηρεάζουν τα συστήματα του αεροσκάφους. Οποιοδήποτε
ηλεκτρονικό σύστημα του αεροσκάφους μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργίες λόγω τέτοιων
εκπομπών. Ιστορικά, τόσο η αδυναμία των κατασκευαστριών εταιριών να εντοπίσουν τους λόγους
και τους ακριβείς μηχανισμούς, όσο και η αδυναμία αναπαραγωγής περιστατικών στο έδαφος,
οδήγησε στην αρχική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών τη δεκαετία του ‘90 καθώς
επίσης και στην προσθήκη της δυνατότητας «λειτουργία πτήσης» στις ηλεκτρονικές συσκευές.
Τα περιστατικά κυμαίνονται από απλές παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας έως και
παρεμβολές σε συστήματα πλοήγησης του αεροσκάφους που οδήγησαν σε ακούσια αλλαγή πορείας,
ύψους κλπ. Τα παλαιότερης κατασκευής αεροπλάνα γενικής αεροπορίας φέρουν λιγότερα
ηλεκτρονικά συστήματα και επομένως η πιθανότητα παρεμβολής σε συστήματα πορείας (όπως ο
αυτόματος πιλότος) του αεροσκάφους δεν υφίσταται. Είναι όμως σημαντικός ο κίνδυνος
παρεμβολών στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του αεροσκάφους και σε όργανα ναυτιλίας και
ραδιοναυτιλίας. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται στα μικρότερα αεροπλάνα λόγω της ελαφρύτερης
ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης που παρουσιάζουν καθώς και της εγγύτητας των επιβαινόντων
στα όργανα και τους πομπούς του αεροπλάνου. Επιπρόσθετα, ως προς τις συσκευές κινητής
τηλεφωνίας, πρέπει να τονιστεί ότι εάν αυτές παραμείνουν ενεργοποιημένες και σε κανονική
λειτουργία κατά τη διάρκεια της πτήσης, η ισχύς εκπομπής τους αυξάνεται σημαντικά λόγω της
προσπάθειάς τους να συνδεθούν στην κοντινότερη κεραία του δικτύου. Λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι επιχειρούμε σε έναν εναέριο χώρο όπου παρουσιάζονται συχνά προβλήματα
επικοινωνιών και ραδιοναυτιλιακού εξοπλισμού, η πτήση με συσκευές κινητής τηλεφωνίας
ενεργοποιημένες δημιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί. Το ίδιο ισχύει
σε πολλαπλάσιο βαθμό στις πτήσεις κατά τη νύχτα ή/και πτήσεις IFR.
Όσον αφορά στις υπόλοιπες συσκευές πέραν των τηλεφώνων, οι πιθανότητες παρεμβολής
στα συστήματα του αεροσκάφους είναι μικρότερες αλλά όχι ανύπαρκτες. Πρέπει λοιπόν να
είμαστε σε ετοιμότητα να απενεργοποιήσουμε κάποια συσκευή που μπορεί να είναι ένοχη για
τέτοιου είδους παρεμβολές. Ακολουθεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αποσπάσματος πραγματικού
περιστατικού:

ACN# 1098330
I had a new Scosche dual cigarette lighter charger that I purchased from [an aviation
supply retail store] to power both the iPad and the GPS unit. I had used this on the way
down with no issues. But, once airborne, I noticed that the radio noise was not going
away. I began to be concerned that I was having dual radio failure, as this was
happening on both of my radios. I was concerned about having total communication loss.
I made a call to Tower and they read me loud and clear, but I was still having a very
difficult time hearing anything. As I was trouble-shooting this I unplugged the cigarette
lighter charger. The noise ceased, and everything was OK. The charger was emitting
frequencies that were reading my radio unlistenable.
Το ενδιαφέρον στο απόσπασμα αυτό εντοπίζεται στο γεγονός ότι η συσκευή που προκάλεσε
την παρεμβολή δεν ήταν το iPad αλλά ο φορτιστής της συσκευής. Ένα τόσο μικρό και φαινομενικά
αθώο εξάρτημα ήταν ικανό σχεδόν να μπλοκάρει τις επικοινωνίες του χειριστή και να τον
προβληματίσει για το αν αντιμετωπίζει απώλεια επικοινωνιών.
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Πρέπει να θυμόμαστε ότι συσκευές όπως οι ταμπλέτες ενδέχεται να δημιουργούν δυνατό
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένες και επομένως δε θα πρέπει να
τοποθετούνται κοντά στη μαγνητική πυξίδα (θέση ιδιαίτερα ελκυστική αλλά και απαγορευμένη)
όπως αναφέρεται στο παρακάτω απόσπασμα:

ACN# 916196
While conducting the STS VOR DME Runway 14 approach, and while executing the
published procedure turn, our ground track crossed over onto the non-protected side3,
east of the final approach course. The cause for the deviation was the result of an object
(an iPad) being placed on the glare shield which caused the magnetic compass to show
an erroneous indication, and thus our directional gyro was not correctly referenced. While
tracking outbound on the 326 radial, the CDI was centered and we tracked the course
properly, however, once we began the procedure turn and turned left to what we believed
to be was a heading of 281 as published, we were in fact on a heading closer to 300
degrees. We flew for 1 minute and then turned to the right to join the final approach
course. During our turn back to course, the Center Controller advised us that we were east
of the final approach course and that we needed to ascend immediately because we were
below his MVA4 for the area we were in. Being that we were in VMC, I immediately
canceled our IFR, and we continued VFR into STS to land. After landing we determined that
the iPad being placed on the glare shield was the cause for the disturbance to the
magnetic compass. As a further note, the iPad was not turned on; in fact the battery was
fully discharged. The iPad is getting a lot of praise from the aviation industry, as it is
certainly a useful tool for pilots, however, I would recommend that some literature be
published to warn pilots of the potential danger it could present in the form of
interference with other instruments if not mounted or placed in area known not to cause
interference.
Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση ενός iPad κοντά στην πυξίδα είχε ως αποτέλεσμα το
πλήρωμα να πετάξει για σημαντικό διάστημα λάθος πορεία και να βγει εκτός διαδικασίας και κάτω
από τα ελάχιστα ύψη. Είναι αξιοσημείωτο ότι η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη.
Από τα παραδείγματα αυτά διαπιστώνουμε ότι οι τεχνικές επιπτώσεις της χρήσης συσκευών
στο αεροσκάφος δεν είναι θεωρητικός κίνδυνος που απαλείφουμε βάζοντας τις συσκευές σε
λειτουργία πτήσης. Οποιαδήποτε συσκευή, ακόμα και αν δεν είναι πομποδέκτης (για παράδειγμα
ο φορτιστής), μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα συστήματα του αεροσκάφους. Συνεπώς, η
επιλογή της θέσης τοποθέτησης των συσκευών στο αεροσκάφος χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ως
εκ τούτου θα συζητηθεί εκτενέστερα στην ενότητα που ακολουθεί.

Κίνδυνοι ανθρώπινου παράγοντα και χρήσης συσκευών
Η χρήση οποιασδήποτε συσκευής κατά τη διάρκεια της πτήσης κρύβει μία σειρά από κινδύνους
που είτε ως πληρώματα πτήσης, είτε ως εκπαιδευτικός οργανισμός, καλούμαστε να διαχειριστούμε.
Τους κινδύνους αυτούς μπορούμε να τους κατατάξουμε στις ακόλουθες κατηγορίες:

3

Περιοχή που είναι ουσιαστικά εκτός της διαδικασίας προσέγγισης και δεν εξασφαλίζει επαρκή
απόσταση από εμπόδια η το έδαφος.
4
Minimum Vectoring Altitude. Το αεροσκάφος ουσιαστικά βρέθηκε χαμηλότερα από το θεσπισμένο,
για την περιοχή, ελάχιστο ύψος πτήσης που δύναται να εξουσιοδοτήσει ο ελεγκτής.
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Είδος της συσκευής και χαρακτηριστικά εκπομπής
Σκοπός χρήσης της συσκευής
Θέση της συσκευής στο πιλοτήριο και επιπτώσεις της θέσης
Γνωστικό επίπεδο του χειριστή για τη χρήση της συσκευής
Ενημέρωση λογισμικού και βάσης δεδομένων
Αστοχίες λογισμικού
Αστοχίες συσκευής
Σφάλματα στη βάση δεδομένων

Το είδος της συσκευής και ο σκοπός χρήσης πρέπει να είναι αυτονόητα για κάθε χειριστή ενώ η
μοναδική συσκευή που θα πρέπει να είναι αποδεκτή για χρήση από το χειριστή κατά τη διάρκεια της
πτήσης είναι συσκευή σε λειτουργία πτήσης με λογισμικό που βοηθάει στην διεξαγωγή της πτήσης.
Χρήση κινητών τηλεφώνων (σε κανονική λειτουργία) για κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων, χρήση
υπηρεσιών διαδικτύου, χρήση κοινωνικών δικτύων και παρόμοιες λειτουργίες είναι απαράδεκτη,
επικίνδυνη και συνεπώς μη αποδεκτή. Δε φέρουμε ευθύνη μόνο για το αεροσκάφος και τους
επιβαίνοντες σε αυτό, αλλά και για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης όσον αφορά στο υπόλοιπο
αεροπορικό περιβάλλον καθώς και όσους βρίσκονται στο έδαφος.

Θέση της συσκευής στο πιλοτήριο και επιπτώσεις της θέσης
Στα αεροπλάνα γενικής αεροπορίας η θέση της συσκευής και οι επιπτώσεις της είναι
σημαντικές παράμετροι. Στα μεγαλύτερα επιβατικά αεροσκάφη έχει συνήθως προβλεφθεί χώρος για
ηλεκτρονικές συσκευές (EFB, PED, laptop), ενώ στα αεροπλάνα μας όχι. Επιπρόσθετα, οι αεροπορικές
εταιρίες εφαρμόζουν πρακτικές τυποποίησης στη χρήση και τους τύπους τον συσκευών, ενώ στο
περιβάλλον του δικού μας οργανισμού, ο κάθε χειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε
συσκευή οποιωνδήποτε προδιαγραφών, διαστάσεων και λογισμικού. Οι πιο συνηθισμένες θέσεις
τοποθέτησης των συσκευών δημιουργούν κίνδυνους συχνά μεγαλύτερους από τα προβλήματα που
επιλύουν. Η ασφαλέστερη θέση για την τοποθέτηση μιας συσκευής στο αεροπλάνο είναι η μόνιμη
ενσωμάτωσή της στο panel του αεροσκάφους. Αυτό δυστυχώς δεν είναι εφικτό στην περίπτωσή μας
και επομένως πρέπει να στραφούμε σε άλλες επιλογές.
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Εικόνα 1 Τοποθέτηση συσκευής PED στο αλεξήνεμο

Η τοποθέτηση μια συσκευής στο παράθυρο του αεροσκάφους φαίνεται εκ πρώτης όψης μια
λογική λύση, καθώς μας είναι οικεία από την τοποθέτηση αντίστοιχων συσκευών σε αυτοκίνητα.
Στο αεροπλάνο όμως η θέση αυτή είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Στο αυτοκίνητο, η τοποθέτηση μιας
συσκευής θα κρύψει ένα πολύ μικρό τμήμα του δρόμου και τα εναπομείναντα οπτικά ερεθίσματα θα
επιτρέψουν στον οδηγό να έχει οπτική επαφή με το προπορευόμενο όχημα και να ελέγχει το χώρο
του πεζοδρομίου. Παρόλα αυτά, σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής απαγορεύεται η τοποθέτηση
τέτοιων συσκευών στο αυτοκίνητο για λόγους ασφάλειας. Γιατί όμως διαφέρει η τοποθέτηση της
συσκευής αυτής στο αεροπλάνο και στο αυτοκίνητο;
Η βασική διαφορά είναι ότι στο αεροπλάνο κάποια αντίθετη κυκλοφορία ενδέχεται να
εμφανιστεί ξαφνικά και αν είναι σε πορεία σύγκρουσης με εμάς θα διατηρεί πάντα την ίδια
σχετική θέση στο αλεξηνέμιο. Αν το σημείο στο οποίο εμφανιστεί η κυκλοφορία είναι πίσω από τη
συσκευή που έχουμε τοποθετήσει, τότε με βεβαιότητα δε θα δούμε ποτέ την κυκλοφορία.
Δυστυχώς, αν ο χειριστής του άλλου αεροπλάνου έχει τοποθετήσει αντίστοιχη συσκευή σε
αντίστοιχη θέση τότε δεν θα μας δει ούτε αυτός!
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Εικόνα 2 Τοποθέτηση συσκευής PED στην αριστερή πλευρά

Η παραπάνω συσκευή είναι τοποθετημένη στο παράθυρο και δεν κρύβει τα όργανα του
αεροσκάφους. Εκ πρώτης όψης πρόκειται για μία φαινομενικά καλή θέση, όμως και πάλι καλύπτει
ένα κομμάτι εξωτερικής ορατότητας δημιουργώντας κίνδυνο σύγκρουσης με άλλο αεροσκάφος σε
πλαγιομετωπική πορεία. Στο έδαφος δημιουργείται κίνδυνος σύγκρουσης καθότι σε συνδυασμό με
το αριστερό τμήμα της ατράκτου χάνεται ένα μεγάλο μέρος της ορατότητας στην αριστερή πλευρά.
Επιπρόσθετα, κατά την προσγείωση εμποδίζει μέρος της περιφερειακής όρασης να αντιληφθεί την
εγγύτητα του αεροπλάνου στο έδαφος καθώς και το ρυθμό με τον οποίο αυτή μειώνεται. Συνεπώς,
ενδέχεται να δυσκολέψει τη διαδικασία της προσγείωσης.

Εικόνα 3 Τοποθέτηση συσκευής PED στο χειριστήριο, χρήση πολλών συσκευών
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Η τοποθέτηση συσκευών στα χειριστήρια του αεροσκάφους κρύβει κάποια από τα κρίσιμα
όργανα καθιστώντας την τοποθέτηση αυτή μη αποδεκτή. Αντίστοιχα ο συνδυασμός τοποθέτησης
πολλών συσκευών, εκτός από όσα προαναφέραμε, αυξάνει τον κίνδυνο απόσπασης της προσοχής.

Εικόνα 4 Τοποθέτηση στα πόδια του χειριστή, στη θέση που θα τοποθετούνταν ένα kneeboard

Η ασφαλέστερη λύση (μετά την πλήρη ενσωμάτωση στο panel) σε αεροπλάνα γενικής
αεροπορίας είναι η τοποθέτηση της συσκευής σε κάποιου είδους kneeboard ούτως ώστε να
προσφέρει τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους. Η επιτυχία της
λύσης αυτής εξαρτάται από τις διαστάσεις τις συσκευής, ανθρωπομετρικές παραμέτρους όπως το
ύψος του χειριστή, καθώς και παραμέτρους εργονομίας του πιλοτηρίου. Σαφώς η τοποθέτηση
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην περιορίζει την κίνηση των χειριστηρίων σε οποιαδήποτε θέση
ή συνδυασμό θέσεων. Το αρνητικό που παρουσιάζει η τοποθέτηση αυτή είναι πως ο χειριστής, για
οποιαδήποτε πληροφορία, πρέπει να δουλέψει «head down» για κάποια δευτερόλεπτα, όπως θα
έκανε φυσικά και χρησιμοποιώντας ένα απλό kneeboard. Υπό αυτήν την έννοια, η χρήση της
συσκευής υποκαθιστά την ύπαρξη kneeboard.
Πέρα από τον παράγοντα θέση, στις επιπρόσθετες σημαντικές παραμέτρους συγκαταλέγονται η
πιθανότητα αποκόλλησης της συσκευής κατά τη διάρκεια της πτήσης (κυρίως κατά τη διάρκεια
κάποιας κρίσιμης φάσης αυτής) και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν λόγω θέσης και καλωδίωσης σε
περίπτωση εγκατάλειψης του αεροσκάφους. Τέλος, μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να
λάβουμε υπόψη είναι η θέση της συσκευής σε σχέση με τον ήλιο και την φωτεινότητά της για να
καθίσταται ευανάγνωστη. Από βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όσον αφορά τα
περιστατικά ασφάλειας που έχουν αναφερθεί σε αεροσκάφη αερογραμμών στα οποία η τοποθέτηση
συσκευών διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο θα βρούμε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα (σε παρένθεση ο
αριθμός των περιστατικών):
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Δυσκολία ανάγνωσης λόγω της θέσης της συσκευής (2)
Κακή ορατότητα εκτός του αεροπλάνου ή απόκρυψη οργάνων (1)
Ακούσια απενεργοποίηση αυτόματου πιλότου μέσω του κουμπιού απεμπλοκής αυτόματου
πιλότου που βρίσκεται στο χειριστήριο εξαιτίας της τοποθέτησης συσκευής πάνω στο
χειριστήριο (1 )
Μπλοκάρισμα των χειριστηρίων λόγω κακής τοποθέτησης της συσκευής (1)
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Μετακίνηση ή αποκόλληση συσκευών λόγω κακής τοποθέτησης (3)
Αποκόλληση βάσης iPad από το παράθυρο (1)
Αλλαγή πορείας κατά την απογείωση λόγω αποκόλλησης (μη άρτια τοποθετημένης)
συσκευής από τη βάση στήριξης (1)

Γνωστικό επίπεδο του χειριστή και χρήση της συσκευής
Από πλευράς χειριστή, η άριστη γνώση της λειτουργίας, των δυνατοτήτων και των
περιορισμών της συσκευής θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Οποιαδήποτε αμφιβολία κινδυνεύει
να μας αποπροσανατολίσει από την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης. Το αεροπλάνο, είτε εν κινήσει
είτε εν πτήση, δεν είναι σε καμία περίπτωση ο κατάλληλος χώρος για να ψάξουμε τα μενού του
λογισμικού μας και να πειραματιστούμε με το νέο μας απόκτημα. Εξίσου ανεύθυνο είναι να μη
διαβάζουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή και να βασιζόμαστε σε τρίτους για να μας εξηγήσουν πώς
δουλεύει η συσκευή μας. Η άριστη γνώση της συσκευής και του λογισμικού της είναι απαραίτητα για
να αποφύγουμε λάθη στη ναυτιλία μας αλλά και να μειώσουμε το χρόνο που αφιερώνουμε «head
down» κατά τη χρήση της συσκευής. Ο τελευταίος παράγοντας αναφέρεται σε μια σειρά
περιστατικών:



Αυξημένος χρόνος «head down» λόγω χρήσης συσκευής (10 περιστατικά)
Αποπροσανατολισμός χειριστή λόγω αυξημένου χρόνου «head down» κατά τη χρήση
συσκευής iPad (2 περιστατικά)

Επιπλέον, σε κάθε συσκευή χρειάζεται προσοχή στα δεδομένα που καταχωρούμε, καθώς πολλά
σφάλματα ναυτιλίας και περιστατικά ασφάλειας μπορούν να προκύψουν από λάθη καταχώρησης:




Εσφαλμένη καταχώρηση δεδομένων από το πλήρωμα σε συσκευή (8 περιστατικά)
Απουσία απαραίτητης καταχώρησης δεδομένων από το πλήρωμα (2 περιστατικά)
Αποτυχία επιβεβαίωσης καταχωρίσεων ή δεδομένων από παλαιότερες πτήσεις (2
περιστατικά)

Η πιο σημαντική παράμετρος είναι ίσως ο τρόπος χρήσης της συσκευής μας στα αεροπλάνα
γενικής αεροπορίας. Σε περιβάλλον αερογραμμών, οι συσκευές αυτές έχουν ρόλο βοηθητικό και
αντικαθιστούν τους έντυπους χάρτες, τις έντυπες ενόργανες διαδικασίες και τα εγχειρίδια, ενώ
κατέχουν και ρόλο υπολογιστών επιδόσεων κλπ. Αντίθετα, στο απλουστευμένο και λιγότερο
πολύπλοκο περιβάλλον γενικής αεροπορίας, οι συσκευές αυτές τείνουν να χρησιμοποιούνται
περισσότερο σαν όργανα ναυτιλίας και πλοήγησης. Ο τρόπος και ο βαθμός χρήσης εξαρτάται από
τον ίδιο τον χειριστή. Δυστυχώς, λόγω της εύκολης παρουσίασης των δεδομένων, πολλοί χειριστές
υποκύπτουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν PEDs ως βασικό μέσο ναυτιλίας. Πολύ συχνά, αυτό
έχει ως αποτέλεσμα χειριστές να προσπαθούν να ακολουθήσουν τη ροζ γραμμή στη συσκευή τους
και να καταλήγουν να κάνουν ζιγκ-ζαγκ, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη αναφορά από το σύστημα
διαχείρισης ασφάλειας του οργανισμού μας:

Αναφορά από το SMS του οργανισμού μας
Ο χειριστής σχεδίασε και εκτέλεσε τη ναυτιλία με βάση το τάμπλετ που είχε μαζί του και
το οποίο είχε στερεώσει στο παρμπρίζ. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχε τη θέση
του με βάση αυτό και προσπαθούσε να ακολουθήσει τη γραμμή πορείας του GPS. Κάθε
φορά που έλεγχε κάτι στο τάμπλετ το αεροπλάνο έπαιρνε αριστερή κλίση με
αποτέλεσμα να χάνει την πορεία του και ενίοτε να χάνει και ύψος. Στη συνέχεια το
καταλάβαινε και προσπαθούσε να επανέλθει στη γραμμή πορείας του GPS. Ο χειριστής
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πίστευε πως η αιτία όλων αυτών τον διακυμάνσεων είναι αλλαγές στην ένταση και
διεύθυνση του ανέμου καθώς και παρουσία ανοδικών και καθοδικών ρευμάτων. Για
αυτό το λόγο έκανε διορθώσεις προς τα δεξιά οι οποίες λόγω της απουσίας ανέμου
κατέληγαν σε εκτροπή του αεροπλάνου εκτός πορείας από την άλλη μεριά. Σε κάποια
σκέλη που έκανε ναυτιλία χωρίς τάμπλετ, η ναυτιλία του ήταν πολύ καλή με τήρηση
ιχνών και χρόνων.
Πρόκειται για ένα περιστατικό κακής χρήσης συσκευής που απαντάται συχνά στη γενική
αεροπορία. Η προσοχή του χειριστή αποσπάστηκε, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ευθεία και
οριζόντια πτήση. Ο χειριστής δεν παρακολουθούσε την εξέλιξη αυτή γιατί ήταν απασχολημένος με τη
συσκευή, όμως αργά ή γρήγορα διαπίστωσε την αλλαγή στις παραμέτρους πτήσης, μολαταύτα
αδυνατούσε να τις ερμηνεύσει σωστά καθώς δεν ήταν ουσιαστικά παρών. Έτσι λοιπόν θεώρησε ότι η
αλλαγή ήταν αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων. Στη συνέχεια, αντί για μια πορεία διόρθωσης
προκειμένου να επανέλθει στο επιθυμητό ίχνος, “κυνηγούσε” τη γραμμή που του έδειχνε η συσκευή.
Πεπεισμένος πως υπήρχε άνεμος από τα δεξιά έκανε διόρθωση που τον έφερνε δεξιά του ίχνους του.
Το αποτέλεσμα ήταν μια ασταθής πτήση με διακυμάνσεις στο ίχνος, την πορεία, και το ύψος του
αεροπλάνου καθώς και αναίτια αύξηση του φόρτου εργασίας του χειριστή λόγω υπερβολικών
διορθώσεων.
Από την αναφορά αυτή διαπιστώνουμε πως ενώ ο σκοπός της χρήσης της συσκευής ήταν να
βοηθήσει τη ναυτιλία, εν τέλει τη δυσχέραινε. Αυτό συνέβη διότι ο χειριστής προσπαθούσε να
χρησιμοποιήσει τη συσκευή ως πρωτεύον όργανο αναφοράς, όχι μόνο σε σχέση με τη ναυτιλία του
αλλά και την πτήση του αεροπλάνου. Η ορθή τεχνική πτήσης που μαθαίνουμε στην εκπαίδευση
παραμένει η ίδια ανεξάρτητα των οργάνων που έχουμε στο αεροσκάφος. Ο χειριστής λοιπόν
έπρεπε να αποφασίσει ποιό σημείο στον ορίζοντα είναι αυτό που θα του δώσει το επιθυμητό ίχνος
και χρησιμοποιώντας το σαν σταθερό σημείο αναφοράς να εκτελέσει τη ναυτιλία του προσέχοντας
να έχει τη στάση που θα του εξασφαλίσει ευθεία οριζόντια πτήση. Η σωστή ναυτιλία ξεκινάει
κοιτώντας πρώτα έξω και μετά ελέγχοντας τα όργανα προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι η
στάση και η πορεία του αεροσκάφους είναι οι επιθυμητές. Σε αυτό το δεύτερο στάδιο, μπορούμε
να ενσωματώσουμε τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής και ποτέ στο πρώτο. Η ναυτιλία μας πρέπει
να είναι ενεργητική, να αποφασίζουμε πού θέλουμε να πάμε και πώς θα το επιτύχουμε αυτό (και
με τη χρήση όποιας τεχνολογίας θέλουμε) και να εκτελούμε το σχέδιο αυτό.
Σε αντίθετη περίπτωση, καταλήγουμε σε ένα καθεστώς παθητικής ναυτιλίας όπου ενεργούμε
αντιδραστικά όταν βλέπουμε ότι ξεφεύγουμε από τη γραμμή απεικόνισης επιθυμητού ίχνους της
συσκευής και προσπαθούμε να επανέλθουμε σε αυτή. Εδώ χρησιμοποιούμε το τάμπλετ σαν ένα
moving map σε ζωντανό χρόνο ξεχνώντας ότι βλέπουμε μια εικόνα σε δύο διαστάσεις και πως οι
παράμετροι που μας παρουσιάζονται έχουν μια μικρή καθυστέρηση. Σε μια τέτοια μορφή ναυτιλίας
δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τί πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε, από πού φυσάει, ούτε και κάποια
άλλη παράμετρος γιατί αντί να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε αντιδρούμε σε ό,τι συμβαίνει. Δεν
πετάμε το αεροπλάνο, μας πετάει το αεροπλάνο.
Ο πρώτος τρόπος ναυτιλίας που είναι και ο ορθός, εξασφαλίζει ότι παραμένουμε χειριστές
αεροπλάνων και δε γινόμαστε χειριστές τάμπλετ, ενώ έχουμε συνέχεια επαφή με την εξέλιξη της
πτήσης και είμαστε σε θέση να δούμε οποιαδήποτε κυκλοφορία.
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Αστοχίες λογισμικού και συσκευής
Τα περιστατικά που αφορούν σε αστοχίες λογισμικού (78 αναφορές) είναι διπλάσια σε σχέση
με αυτά που αφορούν σε αστοχίες υλικού (39 αναφορές). Τα παρακάτω μας δίνουν μια εικόνα για τα
ποιοτικά στοιχεία τέτοιων αναφορών:











Προβλήματα στις λειτουργίες «zooming» και «scrolling» του κινούμενου χάρτη (36)
Παρουσίαση πληροφοριών διαφορετική σε σχέση με τις αεροναυτικές δημοσιεύσεις (11)
Σφάλματα δεδομένων (12)
Μη έγκυροι χάρτες (5)
Δυσκολία στην ανεύρεση πληροφοριών σχετικά με την πτήση (3)
Δυσκολία στην ανάκτηση χαρτών (3)
Το ίχνος πορείας του αεροσκάφους καλύπτει σημαντικές πληροφορίες εναέριου χώρου (2)
Η εφαρμογή δεν ανανεώνει σωστά της επικίνδυνες περιοχές (1)
Εφαρμογή χαρτών στο iPad δεν εκκινεί (1)
Σημαντικοί χάρτες απουσιάζουν από εφαρμογή iPad (1)

Τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν σε πολύ απλές και βασικές λειτουργίες, κάτι που
διαπιστώνουμε και στην ακόλουθη αναφορά:

(ACN# 916015)
During the trip I primarily referenced my iPad's moving map software to provide
sufficient clearance from the boundaries of a nearby Class C airspace and CNO's Class D
airspace. When passing just a bit north of AJO airport, I decided to change the map's scale
for a closer look at CNO's Class D boundary. On the slightly larger map scale that I had
been using, the moving 's airplane icon was positioned outside the boundary of CNO's
Class D airspace and the iPad's GPS accuracy meter showed five meters. This seemed to
comport with the horizontal displacement from AJO airport that I viewed outside the
cockpit window. The moment I reduced the map's scale, however, the airplane icon was
displaced slightly inside the boundary of CNO's Class D airspace. Since CNO's Class D
airspace extends to 2,700 FT MSL, this put me 300 FT below the top of this airspace. When
I further reduced the moving map's scale, the airplane icon was further displaced inside
Class D airspace. It was clear that the position of the moving map's airplane icon shifted
noticeably (perhaps by two miles) with variable scale settings… Upon returning home
later that evening, I examined my route east and north on the iPad's moving map
software. On the medium range scale, my route appears to have taken me clear of Class C
airspace and CNO's Class D airspace. Upon reducing the scale, it shows that I might have
clipped corners on both of these airspace structures… it's clear that scaling the moving
map changes the geographical position of the airplane displayed on the moving map,
despite the GPS engine providing accuracy within +/- five meters.

Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να μπερδέψει και να αποπροσανατολίσει το χειριστή. Η πίστη
του στην ακρίβεια θέσης του δέκτη gps δε συμβάδιζε με το σφάλμα απεικόνισης που τον
τοποθετούσε 2 μίλια περίπου εκτός πορείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο που μπορεί να κάνει
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κανείς, είναι να χρησιμοποιήσει άλλες πηγές για την αεροναυτιλία του και να φροντίζει να έχει
εγκατεστημένη πάντα την τελευταία έκδοση του λογισμικού.
Οι αστοχίες των συσκευών είναι μια πιο δύσκολη κατάσταση, κυρίως αν βρισκόμαστε σε
απαιτητική, όσον αφορά στην αεροναυτιλία, φάση της πτήσης και χρησιμοποιούμε τη συσκευή σαν
αποκλειστικό μέσο αεροναυτιλίας. Κάποια βιβλιογραφικά παραδείγματα από το περιβάλλον των
αερογραμμών:









Συσκευή –πλήρως η μερικώς- εκτός λειτουργίας (10)
Η οθόνη πάγωσε και αργότερα επανήλθε (7)
Σβήσιμο συσκευής (4)
Αυτόματη διαγραφή δεδομένων (3)
Αστοχία μπαταρίας (3)
Υπερθέρμανση (2)
Ανάφλεξη συσκευής (4)
Αστοχία δέκτη gps iPad (3)

Κάποια περιστατικά είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμα από άλλα. Ένα απλό πάγωμα της οθόνης
είναι ενοχλητικό αλλά λιγότερο επικίνδυνο από μια συσκευή που αναφλέγεται στο πιλοτήριο.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν είναι συχνά αλλά μπορούν κάλλιστα να
συμβούν και σε εμάς. Ας δούμε συνοπτικά το παρακάτω συμβάν:

ACN# 1084179
Both EFB's locked up while in precipitation static while descending in clouds on [RNAV
arrival], Copilot was flying. We were deviating for rain showers when both EFB's froze.
Displays still worked, but no inputs on screens worked. Got out of seat to get paper
backup charts stored in galley area. Bad time for major distraction
Εδώ το πλήρωμα είχε δύο συσκευές (τύπου EFB-Electronic Flight Bag) οι οθόνες των οποίων
πάγωσαν κατά την προσέγγιση. Αυτό ανάγκασε έναν από του δύο χειριστές να σηκωθεί για να βρει
τους χάρτες για την προσέγγιση κάτι το οποίο, όπως αναφέρει, του απέσπασε την προσοχή σε μια
απαιτητική φάση της πτήσης. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για πιθανές αστοχίες της
συσκευής και να έχουμε σκεφτεί πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Αν χρησιμοποιούμε τη συσκευή ως
κύριο όργανο ναυτιλίας, η αστοχία της συνεπάγεται άμεσο πρόβλημα για τη συνέχιση της πτήσης.
Αντιθέτως, αν έχουμε χρησιμοποιήσει τη συσκευή συμπληρωματικά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα
ναυτιλίας που διαθέτουμε, το πρόβλημά μας λύνεται εύκολα. Ελέγχουμε τη θέση μας και
ακολουθούμε τη ναυτιλία που έχουμε ήδη σχεδιάσει αναπροσαρμόζοντάς την όπου απαιτείται. Δεν
πρέπει να βρεθούμε ποτέ σε κατάσταση όπου η συσκευή μας είναι το μοναδικό μέσο ναυτιλίας
που χρησιμοποιούμε. Ας κάνουμε μια μικρή άσκηση και ας δουλέψουμε με ένα υποθετικό
παράδειγμα:

Υποθετική Αναφορά:
Απογειώθηκα από το Τατόι με προορισμό τη Μυτιλήνη. Για το σχεδιασμό και την
εκτέλεση της πτήσης κανονικά χρησιμοποιώ το tablet μου. Βολεύει γιατί έχεις όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεσαι και στα βγάζει όλα μόνο του. Επίσης σχεδιάζεις την πτήση
σου οπουδήποτε. Στη μέση της διαδρομής πάνω από τη θάλασσα με ανατολική πορεία
και με κακή ορατότητα λόγω υγρασίας, το tablet ξαφνικά έκλεισε ενώ το είχα
φορτισμένο. Προσπάθησα να το ανοίξω αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πάντα έχω μαζί μου
τους χάρτες και ό,τι άλλο χρειάζομαι στο πίσω κάθισμα. Τα έφερα μπροστά με τη
βοήθεια του επιβάτη μου και βρήκα τις συχνότητες των VOR που χρειαζόμουν για να βρω
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τη θέση μου και το φορτιστή του tablet. Το ένα VOR δεν έπιανε και το tablet δεν
ανταποκρινόταν καθόλου. Τελικά χρησιμοποίησα ένα άλλο VOR αλλά με όλα αυτά είχα
πάρει βόρεια πορεία και είχα αποκλίνει σημαντικά. Συνέχισα με το χάρτη για τον
προορισμό μου.
Σε αυτό το υποθετικό σενάριο παρατηρούμε τον αποσυντονισμό του χειριστή και μια
σημαντική απόκλιση ίχνους. Θεωρούμε ότι είναι ένα πιθανό περιστατικό καθώς δεν περιγράφει
γεγονότα με πολυπλοκότητα ή συσχετισμούς με μικρές πιθανότητες. Ο χειριστής έχει πράξει το
αυτονόητο έχοντας πάρει μαζί τους χάρτες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Όμως επειδή μεταφέρει επιβάτη
στο μπροστινό κάθισμα, έχει τοποθετήσει τα απαραίτητα για τη ναυτιλία στο πίσω κάθισμα.
Μπορούμε να υποθέσουμε πως ίσως ο χάρτης να μην είναι διπλωμένος στην περιοχή που γίνεται η
πτήση οπότε να πρέπει να τον ξεδιπλώσει εκείνη την ώρα μέσα στο αεροπλάνο. Ίσως να μην έχει
σκεφτεί καθόλου να προετοιμάσει ένα nav log, ίσως να μη βρίσκει καθαρές φόρμες nav log και να
πάρει ένα χαρτί Α4 για να γράψει στη βιασύνη του την διαδρομή. Πιθανότατα λοιπόν, υπό αυτές τις
συνθήκες θα καταφέρει να ανταπεξέλθει. Όμως μπορούμε να φανταστούμε διαφορετικές
καταλήξεις όπως:




Όσο δουλεύει «head down» να βρεθεί σε ασυνήθη στάση λόγω κακής ορατότητας ή σε
συνθήκες IMC
Να αντιμετώπιζε τα ίδια προβλήματα με κακή ορατότητα και δυσκολότερο ανάγλυφο σε
περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας
Στη θέση που βρίσκεται να μην έπιανε κανένα ραδιοβοήθημα και ουσιαστικά να ήταν πολύ
δύσκολο να βρει την θέση του

Αντίστοιχα όλα θα ήταν ευκολότερα αν:




Είχε προετοιμάσει την πτήση του κατάλληλα με ένα nav log και ένα χάρτη, τα οποία θα τα
είχε κάπου εύκολα προσβάσιμα
Κατέγραφε τη θέση του ανά τακτά χρονικά διαστήματα
Είχε επιλεγμένες τις συχνότητες των κοντινότερων VOR κατά τη διάρκεια της πτήσης

Το βασικό δίδαγμα παραμένει διαχρονικά ίδιο. Τίποτα δεν υποκαθιστά τον καλό σχεδιασμό της
πτήσης. Σήμερα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοιες συσκευές ο κίνδυνος εφησυχασμού
είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσουμε μια πτήση στη λογική του “έλα πάμε
και θα τα βρούμε τα ‘χω στο tablet” και πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε σε μία κατάσταση όπου η
συσκευή σβήνει και δεν έχουμε τίποτα άλλο σχετικό με την διαδρομή.

Ενημέρωση λογισμικού και βάσης δεδομένων
Οι συσκευές και τα λογισμικά που απαντώνται σε ενεργό χρήση εντός της γενικής αεροπορίας
ποικίλουν. Παρότι οι περισσότερες εταιρίες κατασκευής σχετικών λογισμικών προσπαθούν να έχουν
τις βάσεις δεδομένων τους ανανεωμένες και έγκυρες, στο σημερινό περιβάλλον αυτό δεν είναι
πάντα εφικτό. Στο περιβάλλον αερογραμμών τα πράγματα είναι πιο απλά καθώς οι βάσεις
δεδομένων των συστημάτων FMS περιέχουν ένα βασικό ιστό πληροφοριών (Ραδιοβοήθηματα,
σημεία, διαδρόμους, αεροδιαδρόμους κλπ.) χωρίς να παρουσιάζουν πλήρη απεικόνιση όλων των
χαρακτηριστικών του εναερίου χώρου όπως κάνουν τα λογισμικά στην γενική αεροπορία. Αντίστοιχα,
η φιλοσοφία των συστημάτων αυτών είναι να παρέχουν απευθείας καθοδήγηση στα συστήματα του
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αεροσκάφους (αυτόματος πιλότος κλπ), ενώ η φιλοσοφία του λογισμικού στη γενική αεροπορία
είναι να παρουσιάσει στο χειριστή την εικόνα του εναέριου χώρου για να αποφασίσει ο ίδιος πώς
θα κινηθεί εντός αυτού. Εδώ, όπως θα δούμε και παρακάτω, τίθενται θέματα λογισμικού,
αναγνωσιμότητας και κατανόησης της παρουσίασης των δεδομένων.
Οι εταιρίες λογισμικού προσπαθούν να λειτουργούν με ενημερωμένες βάσεις και συχνά
ελέγχουν τις βάσεις τους χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων άλλων εταιριών. Η αξιοπιστία των
δεδομένων εξαρτάται από το είδος των δεδομένων που περιγράφονται. Για παράδειγμα, η
αξιοπιστία σημείων IFR είναι πολύ υψηλή λόγω της συνεχόμενης χρήσης τους και απεικόνισής τους
σε εμπορικά συστήματα ενώ η αξιοπιστία της απεικόνισης εναερίου χώρου γύρω από μη εμπορικά
αεροδρόμια καθώς και οι πληροφορίες που τα συνοδεύουν μικρότερη. Η αξιοπιστία της μιας βάσης
δεδομένων αυτού του χαρακτήρα εξαρτάται από:






Τη μέθοδο παραγωγής των εθνικών δημοσιεύσεων (αν η έντυπη έκδοση του AIP είναι
προϊόν δακτυλογράφησης ή παράγωγο βάσης δεδομένων) και την ποιότητά τους
Τη μέθοδο ψηφιοποίησης τον δεδομένων (ηλεκτρονική συναλλαγή, σύστημα μονής ή
διπλής καταχώρησης, συστήματα μηχανογράφησης)
Τον έλεγχο της διαδικασίας ψηφιοποίησης (χρήση ISO κλπ.)
Τις μεθόδους σύγκρισης των δεδομένων της βάσης με άλλες πηγές ή βάσεις
Το πλήθος των αποδεκτών των δεδομένων και το είδος των επιχειρησιακών τους αναγκών
(μία βάση με αποδέκτες κυρίως την εμπορική αεροπορία πιθανόν να περιέχει περισσότερα
σφάλματα σε δεδομένα που αφορούν τη γενική αεροπορία για μεγαλύτερο διάστημα)

Λάθη στις βάσεις δεδομένων μπορούν να προκύψουν τόσο λόγω λαθών στις εθνικές
δημοσιεύσεις, όσο και λόγω λαθών στη συντήρηση των βάσεων. Στο παρακάτω παράδειγμα η
απεικονιζόμενη περιοχή (εκτός Ελλάδος) διαστάσεων 30 x 60 ναυτικών μιλίων περίπου
δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ‘70 στα πλαίσια στρατιωτικών επιχειρήσεων και από τότε ξεχάστηκε.
Αποσύρθηκε από το AIP της χώρας το 2007 αλλά οι διαχειριστές της βάσης δεδομένων γνωστού
οίκου πληροφοριών το συνειδητοποίησαν μόλις 9 χρόνια αργότερα, το 2016. Μέχρι τότε,
θεωρούνταν από την πλειοψηφία του πλανήτη (εκτός των τοπικών χρηστών που γνώριζαν την
πραγματικότητα) ενεργή.
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Σε κάθε περίπτωση ο τελικός χρήστης σήμερα δεν μπορεί να γνωρίζει την προέλευση των
δεδομένων και το βαθμό αξιοπιστίας τους για αυτό και είναι σημαντικό να μην εμπιστευόμαστε
τυφλά για τη ναυτιλία μας μόνο μία πηγή. Στη γενική αεροπορία, οι περισσότεροι κατασκευαστές
λογισμικού ναυτιλίας δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια των προϊόντων τους στο βαθμό που
την εγγυώνται οι κατασκευαστές βάσεων δεδομένων των συστημάτων αερογραμμών. Έτσι λοιπόν,
πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να χρησιμοποιούμε τόσο το πλήρες εύρος των διαθέσιμων πηγών
θέσης κατά την ναυτιλία μας, όσο και να μη διστάζουμε να λαμβάνουμε υπόψιν το ενδεχόμενο
κάποια από τις πηγές μας να παρέχει εσφαλμένα δεδομένα. Τέλος, οφείλουμε να μην αμελούμε να
πραγματοποιούμε τις απαραίτητες ενημερώσεις λογισμικού και ενημερώσεις βάσης δεδομένων
ώστε να πετάμε με όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες πληροφορίες.

Επίλογος
Στο κείμενο αυτό εξετάσαμε μία σειρά από ζητήματα που είναι σημαντικά για τη χρήση των
συσκευών PED. Σκοπός μας δεν ήταν να δημοσιεύσουμε οδηγίες για τη χρήση τους, αλλά στο βαθμό
που μας επιτρέπουν το γνωστικό μας επίπεδο, η επιχειρησιακή εμπειρία και η βιβλιογραφική έρευνα,
να παραθέσουμε χρήσιμο υλικό. Ευελπιστούμε ότι με αυτό, οι χειριστές και τα ενδιαφερόμενα μέρη
θα σχηματίσουν μία σειρά από πρακτικές χρήσης των συσκευών αυτών που θα βελτιώνουν το
επίπεδο ασφάλειας. Για όσους επιθυμούν να μελετήσουν σε μεγαλύτερο βάθος το θέμα, ακολουθεί
η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας.
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