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Előszó

Napjainkban a repüléstechnológia a tudományos-technikai haladás egyik fő mozgatórugója. Az

ide kapcsolódó programok megkövetelik a legkorszerűbb, legmegbízhatóbb technika alkalmazását,

továbbá a polgári életben szinte példátlan méretű komplex szervezetek működtetését közös célok

érdekében. A kormányozhatóságot, pl. valamely meghibásodás okán elveszítő hagyományos

repülőgépek mozgásának, az átesést megelőző állapotban lévő repülőgépek átesés utáni

sztochasztikus mozgásának, valamint a szupermanőverező képességgel bíró repülőgépek

mozgásának vizsgálata közelmúltban a modern repülésmechanikai kutatások előterébe került. Az

említett repülési üzemmódon a repülőgép dinamikai modellje elveszíti determinisztikus jellegét és

a mozgás a megfigyelő számára jelentős véletlen ingadozásokat mutató rendszerként jelenik meg.

Ezen folyamatok matematikai modelljeit a sztochasztikus folyamatok, illetve véletlen függvények

alkotják. A kapcsolódó kutatások elsődleges célja a repülésbiztonság növelése, illetve a

szupermanőverező gépek mozgásának hatékony monitoring vizsgálati módszereinek a kidolgozása.

A közeljövő egyik lehetséges új távméréstechnikai alkalmazása lehet a fotogrammetriai

mozgásvizsgálati hálózat alapú módszerek önálló, illetve - az alkalmazásokban már megjelent - a

„klasszikusnak tekinthető” méréstechnikai eljárásokkal közös, integrált repülésmechanikai

alkalmazása.

A kutatásaim fő célkitűzése a fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózatok repülésmechanikai

alkalmazhatóságának a vizsgálata volt. Az eredményeim rámutattak arra a lehetőségre, hogy

megfelelő infrastruktúra és informatikai hálózat kialakítása esetén a rendszer képes

költséghatékony, real-time vizuális monitoring eljárás megvalósítására. Ebben az esetben - mint

egy informatikai kommunikációs hálózat - automatizált vizuális monitoring feladatok

végrehajtására is alkalmassá tehető. Külön feladatként jelentkezett azon eljárás család kialakítása,

amely a mérési eredmények hatékony feldolgozására lehet képes.

A mérési eredmények feldolgozása érdekében kutatásaim tárgyát képezte a mérési adatok

feldolgozására alkalmas sztochasztikus modellalkotási és vizsgálati eljárásrendszer kidolgozása is.

Az eljárásrendszer kialakításának célkitűzése az volt, hogy a mérési adatokból nyerhető

információk hatékonyan „lényegkiemelésére” és „tömörítésére” legyen képes. A vizsgálataim

alapján kimutatható volt, hogy az eljárásrendszer szisztematikus alkalmazásával a repülőgépek

kontrollvesztés utáni, illetve átesés közeli tartományban létrejövő mozgásáról - a szükséges a priori

ismeretek, valamint az eljárásrendszer által megkonstruált modellek alapján - széleskörű a

posteriori információk nyerhetők.
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Jelölések

( ) ( )ijkijk tt ξη , : A repülőgép edikj −  kamera, jt  mintavételi időpillanatban készített,

adikk − identifikált pontja a mérőképen.

( )00,ξηH : A képfőpont paramétere a mérőképen.

( )ξη ∆∆ , : A digitális mérőképeket jellemző pixel méret.

tir : ( )jz
ti

jy
ti

jx
ti

j
ti

j
ti

j
titi zyxr ,,,,0,0,0 ,,,,, ϕϕϕ= ↔ ( ) 66,2,1, ,,, Rxxxr j

ti
j

ti
j
titi ∈= L  a repülőgép állapottérbeni

koordinátája a dikj −  kísérlet, dikti −  időpontjában.

( )jti
j

ti
j

ti zyx ,0,0,0 ,, : A repülőgép súlypontjának állapottérbeni koordinátája a dikj −  kísérlet, dikti −

időpontjában.

( )jz
ti

jy
ti

jx
ti

,,, ,, ϕϕϕ : A repülőgép súlypontjából kiinduló ( )zyx ,,  tehetetlenségi főirány tengelyek körüli

szögelfordulás vektora a dikj −  kísérlet, dikti −  időpontjában.

MD : Az M mérési operátor értelmezési tartománya.

{ }MDxMx ∈: :Az M  mérési operátor képtere.

M : ( ) 12345 )( MMMMMMM dig= : a mérési operátor kifejtése.

k : A vizsgált és egymástól statisztikailag függetlennek tekintett kísérletek száma.

mk : A mintavételi frekvencia optimalizálásakor vizsgált kísérletek számossága.

nk : A mérési eljárásban alkalmazott mérőkamerák száma.

m : ( mjt j ,,2,1 L= ) a mérőkamerák által elvégzett mintavételezési szám.

i
jtK : A jt  mintavételi időpillanatban, az ediki −  kamera által készített analóg felvétel.

 i
digjtK , :  A jt  mintavételi időpillanatban, az ediki −  kamera által készített digitálizált felvétel.

i
digjtK ,

~ :   A i
digjtK ,  digitális felvételből képjavítási algoritmuson átvezetett digitális felvétel.

ID
jljtr , :    A jt mintavételi időpillanatban, a mérőkamera állomások által készített mérőkép-párokon

identifikált ( )ID jt
szj kl ,,2,1 L=  pontok halmaza a i

digjtK , koordináta rendszerben.

jt
szk : A repülőgépen identifikálható pontok számossága a jt  mintavételi időpillanatban, a

i
digjtK , koordináta rendszerben.
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jljtr , : A jt  mintavételi időpillanatban a mérőkép-párokon identifikált jt
szj kl ,,2,1 L=  pontok

állapottérbeli koordinátája.

( )pig htS , : edg −  rendű spline a iti ∀  mintavételi alappontokra. A paramétertér mintavételezési

időköz paramétere ph (az adott esetben ekvidisztáns alappontrendszer).

∗h : Spline interpoláció 0≥ε  interpolációs hibakorlát melletti optimális mintavételezési

időköz paramétere.

iEω : Az iω valószínűségi változó várhatóértéke.

∗ω : Az optimális mintavételezési frekvencia.
∗Nω : A mintavételezési frekvencia a Nyquist kritérium alapján.

∗∗ Nωω ~,~ : A mintavételezési frekvencia és a Nyquist kritérium alapján meghatározott

mintavételezési frekvencia statisztikával becsült értéke.

( )sjsj ttmm ,,,, 11 LL : Az tr  véletlen függvény siTti ,,2,1 L=∈  időparaméter sereghez tartozó

momentum függvénye.

tim : A it  mintavételi időpillanatban az tr  véletlen függvény várhatóérték függvénye.

( )iiba ttR ,, , ( )itD  : a it  mintavételi időpillanatban az tr  véletlen függvény kovariancia mátrix

függvénye.

nD : Az empirikus eloszlásfüggvény és a 0H  hipotézisünket modellező valószínűségi eloszlás

távolsága ⋅sup  normában.

( )zK : A Kolmogorov függvény.

tiA~ : A it  mintavételi időpillanatban az tr  véletlen vektorfüggvény állapotterének

osztályozása.
z
tiA~ : A it  mintavételi időpillanatban az tr  véletlen vektorfüggvény edikz −  - skalár típusú -

véletlen koordinátafüggvény állapotterének osztályozása.

tig : A it  mintavételi időpillanatban az tiA~  osztályozás kódja.

N
tiQ : A it  mintavételi időpillanatban valamely véletlen vektorfüggvény kvantálója - a

kvantáláskor alkalmazott tiA~  osztályozás kódja, N  a kvantáló képterének számossága.

zN
tiQ , : A it  mintavételi időpillanatban valamely véletlen vektorfüggvény edikz −  skalár

véletlen koordinátafüggvénye állapotterének kvantálója - a kvantáláskor alkalmazott z
tiA~

osztályozás kódja, N  a kvantáló képterének számossága.

( )N
tiQD : A N

tiQ  kvantáló négyzetes torzítása.
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N : Az N  halmaz számossága.

( )titi rf : Az tir  valószínűségi változó sűrűségfüggvénye.

[ ]ti
z

ti
z KK ,2,1 , : a it  mintavételi időpillanatban az tir  vektor folyamat dikz −  (skalár) koordinátája

mintahalmazát minimálisan lefedő intervallum (1 index alsó, 2 index felső korlát).

( )nc, : A statisztikai mintavételi terv paraméter vektora.

( )XH : Az X  valószínűségi változó entrópiája.

( )YXH : Az X  valószínűségi változónak az Y  valószínűségi változóra vonatkozó feltételes

entrópiája.
j

ktiH , : A it  mintavételi időpillanatban a Markov lánc bizonytalansága a adikk −  állapotából

indulva, egy lépésben (a sztochasztikus átmeneti mátrix edikj − sora modellezi).

( )j
ti

j
ti PH : it  mintavételi időpillanatban a Markov modell átlagos entrópiája (a sztochasztikus

átmeneti mátrix edikj − sora modellezi).

( )YXI , : Az YésX valószínűségi változó kölcsönös információja.

( )YXR : Az YésX valószínűségi változó relatív információja.

htm : A mintavételi tervnek megfelelő számosságú, a th  paraméter szerint ekvidisztáns

mintavételi időpont rendszer.
htt∆ : A sztochasztikus hatástávolság paraméter (a mintavételi időpontok paramétertérben

történő eltolás paramétere).
htm∆ : A sztochasztikus hatások távolsága hipotézis vizsgálatához kapcsolódó, a htt∆

paraméterrel eltolt vizsgálati időpont rendszer.

[ ]1,0∈∆tC : A sztochasztikus hatások távolsága hipotézis vizsgálat döntési paramétere.

tiE : A it  mintavételi időpillanatban a repülőgép mozgási energiája.

l
itr , : Az l  koordináta folyamat haladó differenciahányadosa a ( )it,  paramétertérben lévő

alappontokra támaszkodva.
l

itr ,
t : Az l  koordináta folyamat retrográd differenciahányadosa a ( )it,  paramétertérben lévő

alappontokra támaszkodva.
l

ittr ,,
t : Az l  koordináta folyamat központi másodrendű differenciahányadosa a ( )itt ,,

t

paramétertérben lévő alappontokra támaszkodva.
n

ijP : Valamely Markov lánc állapotátmenet valószínűségi függvénye az dikn − lépésben, az

diki − állapotból a dikj − állapotba.
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i
tnP : Az i -szeresen összetett Markov lánc átmeneti valószínűség függvénye a paramétertér it

pontjában ( it  mintavételi időpillanatban).

S
tnM : Az szeresenS −  összetett Markov modell a paramétertér it  pontjában ( it  mintavételi

időpillanatban).

( )∗
−

∗∗∗ = ssCCCC ,13,22,1 ,,, L : a 1+j -szeresen összetett Markov modell bizonytalansága, valamint a j -

szeresen összetett Markov modell bizonytalansága arányának küszöbérték vektora.
n

ijP : Az egyszeresen összetett Markov lánc jési  állapotainak átmeneti valószínűsége az

dikn − lépésében.
hip
nA : A paramétertéren definiált mintavételi részhalmaz, amely a Markov index minősítési

eljárás alapját képezi.

( )DMN , : Valamely valószínűségi változó normális eloszlása M  várhatóértékkel és D  szórással.

( )tirk : Az tir  sztochasztikus folyamat koncentrációja a it  paraméter pontban.

( )tirStoc : Az tir sztochasztikus folyamat sztochasztikusságának mértéke a it  paraméter pontban.

StocT : A sztochasztikus folyamat sztochasztikusságát modellező operátor.

BizT : A sztochasztikus folyamat bizonytalanságát modellező operátor.

10,HH : Statisztikai hipotézis és ellenhipotézis.

det
exp

det,δδpol : A determinisztikus modell polinomiális és az exponenciális approximáció hibája.

bizbiz
pol exp,δδ : A bizonytalanság modell polinomiális és az exponenciális approximáció hibája

( )lti AP : Az AAl
~

∈  elemi esemény valószínűsége a it mintavételi időpontban.

( )lti AP~ : Az AAl
~

∈  elemi esemény statisztikával becsült valószínűsége a it mintavételi

időpontban.
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I. Fejezet

Bevezetés

Az utóbbi években, a repüléstudományban, valamint más alkalmazásokban is, sorban jelennek

meg olyan repülőgépek, amelyeket a korábbi repülőgépek műszaki tulajdonságainak megfelelő

üzemeltetési tartományokon kívüli tartományban üzemeltetnek. Ilyen repülőgépek a tolóirányú

szabályzással kormányzott repülőgépek, amelyek az átesés utáni üzemi tartományban is képesek

kormányzott repülési feladatok végrehajtására. Az átesés olyan aerodinamikai folyamat, amely

során, a repülőgép felületén áramlásleválás jön létre, ennek következményeként az aerodinamikai

ellenállási tényező megnő, valamint ezzel párhuzamosan a felhajtóerő tényező lecsökken. Így az

aerodinamikai kormányszervek hatékonysága nagymértékben lecsökken és hatásos aerodinamikai

kormányzásra nincs lehetőség. A probléma egyik lehetséges megoldása a gázsugár elfordítás, azaz

a tolóirányú szabályzás alkalmazása. Hagyományos üzemeltetési tartományon kívül üzemelő

repülőgépeknek tekinthetők a nagyméretű repülőgépek új generációi, amelyek akár 800-1000 utas

szállítására is képesek lehetnek. Ezen repülőgépek biztonságos üzemeltetése - a nagy geometriai

méretükből és tömegükből adódóan - nem biztosítható a hagyományos stabil aerodinamikai

konstrukciók alkalmazásával. A tervezők a feladat megoldására instabil aerodinamikai

konstrukciókat alkalmaznak, amelyeket automatizált kormányzási stratégiával látnak el. A műszaki

konstrukció következménye, hogy amennyiben meghibásodás következik be az automatizált

kormányzási és szabályzó rendszerben, a meghibásodás közvetlenül a kormányozhatóság

elvesztéséhez vezet. Sajnos a konstrukciókat tervező szakemberek számára napjainkban nem áll

rendelkezésre megfelelő heurisztika alapú tudásbázis a kontrollt veszített repülőgép mozgásának

teljes körű modellezésére, állapottérbeni mozgásának leírására. Ebből következik, hogy a jelenleg

üzemeltetett és a repülési feladatuk során kontrollt elveszítető repülőgépek stabilizálása

napjainkban nem megoldható műszaki feladat.

A fent bevezetett két példa rámutat arra, hogy a jelen és a jövő repüléstudományi

kutatásainak egyik központi kérdése lehet a hagyományos repülési üzemmódokon kívül működő

repülőgépek tulajdonságainak, illetve fejlesztési kérdéseinek vizsgálata. Az ide vonatkozó

kutatások egyik fő érdekessége; a problémát modellező szélcsatorna kísérletek mérési eredményei,

kombinálva a kontinuum mechanika numerikus módszereinek modellt alkotó képességével, a

kutatók által feltett kérdésekre nem adtak kielégítő válaszokat. A legmegbízhatóbbnak tartott

eredményeket távirányítású repülőgépek, valamint szabadon repülő modellek alkalmazásával érték

el. Az alkalmazásban mind a távirányítású repülőgépeket, mind a szabadonrepülő modelleket

fedélzeti adatrögzítővel és hozzá kapcsolódó különféle típusú és célfeladatra kifejlesztett jeladókkal
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látták, és látják el. A kísérletekben alkalmazott fedélzeti berendezések jelenleg drágák, így sajnos

maguk a kísérletek is igen költségesek. Költséghatékony és műszaki-méréstechnikai szempontok

alapján megfelelő megoldásnak ígérkezik a repülőgépek, illetve szabadonrepülő modellek kontroll

vesztés utáni mozgásának vizsgálatára az általam első ízben alkalmazott fotogrammetria alapú

mozgásvizsgálati hálózatok alkalmazása. Az alkalmazott fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat

kialakítható a fotogrammetriában ismert kétképes, normál elrendezésű mérő hálózat

konstrukciójának megfelelően. A vizsgálat állapotterének azon légtér felel meg, amelyben a

repülőgép az átesés, illetve kontroll vesztése utáni mozgását végzi. Az állapottérben vizsgált

objektum maga a repülőgép, illetve a szabadonrepülő modell lesz. A kialakított mozgásvizsgálati

hálózatban a méréseket végző berendezések szinkronizált digitális kamerák, vagy filmfelvevő

berendezések, míg a klasszikus fotogrammetriában az összetartozó kép-párokat általában

ugyanazon képfelvevő berendezés készíti el más-más időpontokban és más-más állapottérbeni

alappontról.

A repülőgép, illetve szabadonrepülő modell kontrollvesztés, vagy átesés utáni mozgása

dinamikus sajátosságainak, teljesítmény adatainak, aerodinamikai jellemzőinek szélcsatorna-

kísérleti úton történő meghatározása, becslése komoly akadályokba ütközik. A tapasztalat azt

mutatja, hogy a keresett jellemzők modellezéséhez valós állapottérbeni vizsgálatok szükségesek

[145]. Ennek oka, hogy a kontrollvesztés, vagy átesés utáni repülési üzemmódban a repülőgép

dinamikai modellje elveszíti determinisztikus jellegét, így a külső megfigyelő számára a mozgása

minden időpillanatban jelentős véletlen ingadozásokat mutató rendszerként jelenik meg. A mozgás

speciális tulajdonságainak megfelelően, annak vizsgálatára, illetve modellezésére statisztikai

módszereket és statisztikai alapú modelleket alkalmaztam. Az általam megkonstruált eljárás és

algoritmus csoport tervszerű alkalmazásával becsülhető és modellezhető a folyamatban megjelenő

véletlen ingadozások rendszere. A mozgás leírására sztochasztikus differenciálegyenlet modell,

valamint sztochasztikus differenciálegyenlet paraméter identifikáció is alkalmazható. Az adott

feltételek között a kontrollvesztés, vagy átesés utáni mozgás leírható Markov folyamat, illetve

Markov lánc modell alkalmazásával is. Az említett sztochasztikus modellek lehetőséget adnak arra,

hogy az adatok kiértékelésekor a hagyományos determinisztikus modellek lehetőségein túlmutató

megoldásokhoz és modellekhez jussunk.

A disszertáció célja olyan eljárások és algoritmusok kidolgozása, amelyek a repülőgépek és

szabadonrepülő modellek alkalmazásával a hagyományos repülési üzemmódokon túli repülési

üzemmódokon megvalósuló mozgások vizsgálatára, illetve modellezésére alkalmas. A kialakított

eljárásrendszer az eredményeket a statisztikus repülés dinamikai modellekre alapozva építi fel.
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A célokból adódóan a következő feladatokat kell megoldani:

• A kétképes normál kiértékelésű fotogrammetriai eljárás feladat specifikus továbbfejlesztése

és alkalmassá tétele a szabadon repülő modellek vizsgálatára.

• Statisztikus repülésdinamikai modell felállítása.

• A mérési eredmények általános sztochasztikus jellemzése.

• A repülőgép átesés utáni mozgása Markov modellezésének vizsgálata.

A disszertáció a következő fejezeteket és az azokhoz kapcsolódó

vizsgálatokat tartalmazza:

A sztochasztikus repülésdinamika alkalmazásának szükségessége fejezetben rövid áttekintést

adok a vizsgált mozgáshoz kapcsolódó sztochasztikus modellek fejlődéséről és azok

sajátosságairól. Rámutatok a sztochasztikus modellek „kifejező erejére” és néhány, a

determinisztikus modelleken túlmutató modellalkotási lehetőségre.

A mérés és az alkalmazott mérési eljárás fejezet általános elveket követve bemutatja a

kísérletekben alkalmazott mérési eljárást és a fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat elvi

felépítését. Összefoglalja a repülőgépek kontrollvesztés utáni állapota mozgásának - pl. étesés utáni

mozgás - vizsgálatára eddig alkalmazott mérési eljárásokat, továbbá összeveti az eddig alkalmazott

mérési eljárásokat a fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat sajátosságaival.

A mérési adatok előzetes feldolgozása fejezet bemutatja a repülőgép kontrollvesztés utáni

mozgásának vizsgálatára alkalmazott fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat geometriai és

logikai felépítését, valamint a mérési eljárás sajátosságából eredő műszaki és technikai feltételeket.

Kitér a mozgásvizsgálati hálózattal szemben támasztott műszaki és technikai követelmények

tárgyalására is. A vizsgálat során röviden ismertetem a méréskor alkalmazott repülőgép

sajátosságait, valamint reprezentatívan bemutatom a vizsgált repülőgép átesés utáni mozgásának

folyamatát. Röviden kitérek az adott mozgásvizsgálati hálózat mérési pontosságához, valamint a

mérési pontosság becsléséhez kapcsolódó néhány kérdés tárgyalására. A fejezetben - a

problémakörben folytatott kutatásaim egyik fő eredményeként - bemutatom az automatizált

vizuális monitoring és informatikai kommunikációs hálózat koncepciót és felvázolom annak

logikai konstrukcióját.
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A képi mintavételi frekvencia becslése a mérési eljárásban fejezetben rámutatok a

fotogrammetriai mérési eljárásban alkalmazott optimális képi mintavételezési frekvencia

becslésének fontos szerepére, továbbá információelméleti és analízisbeli eredményekre

támaszkodva becslési eljárást és algoritmust mutatok be az optimális mintavételi frekvencia

meghatározására.

A repülőgép átesés utáni mozgásának sztochasztikus modellezése és a mozgás általános

jellemzése fejezet célkitűzése, hogy egyszerű sztochasztikai, statisztikai valamint

információelméleti eszközök segítségével rámutassak a repülőgép átesés utáni mozgásának néhány

markáns jellemzőjére, valamint elméleti alapozást nyújtson a következő fejezetek további, mélyebb

elméleti megfontolásokat igénylő vizsgálatainak és eredményeinek a tárgyalásához.

A légi mérések Markov típusú analízise fejezetben statisztikai, valamint információelméleti

eszközök segítségével bemutatom, hogyan és milyen korlátok mellett modellezi a repülőgép átesés

utáni sztochasztikus mozgását a Markov, illetve Markov lánc modell.

A repülőgép sztochasztikus mozgásában lévő determinisztikusság és bizonytalanság

vizsgálata fejezetben értelmezem és modellezem a sztochasztikus folyamatokban létező véletlen

ingadozás és bizonytalanság fogalmát, továbbá azok vizsgálatára algoritmust konstruálok. A mérési

eredményekre támaszkodva az algoritmus segítségével jellemzem a repülőgép átesés utáni

mozgásában megjelenő véletlen ingadozás és bizonytalanság mértékét, és jellemzem és

modellezem azok terjedésének trendjét.
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II. Fejezet

A sztochasztikus repülésdinamika alkalmazásának szükségessége

2.1 Sztochasztikus repülésdinamika

Az alkalmazott repülésmechanika, a repülésdinamika, valamint a repülőgép vezérlésének

elmélete (controllja) az elmúlt 30-40 évben rendkívül gyors fejlődésen ment át. A

repülésmechanika a repülőgépek felszállásával, leszállásával, repülési sajátosságaival foglalkozik.

A repülésdinamika a repülőgépek különböző repülési üzemmódokon megkövetelt stabilitásának

elmélete, emellett vizsgálja a stabilitás biztosításának lehetséges feltételeit is. A repülőgépek

kontrollja a repülőgépek különböző repülési üzemmódokon történő irányítás elméletével és annak

optimalizálásával foglalkozó tudomány. Az utóbbi évek fejlődési eredményeként a felsorolt

tudományok eredményei integrálódtak, valamint az integrálódott résztudományok egységes

elméletté álltak össze.

A klasszikus repülésdinamikai modellek mechanikai értelemben merev test modellen

alapulnak, azaz a repülőgépet merev testnek tekintik. A repülőgép mozgásának leírását különböző

koordináta rendszerek, valamint a koordináta rendszerek egymás közötti lineáris transzformáció

idősorainak megadásával modellezi. A modellezésben alkalmazott koordináta rendszerek a test

koordináta rendszer, a szél koordináta rendszer, valamint a földhöz kötött koordináta rendszer. A

mozgásfolyamatot leíró modellben általában a test koordináta rendszerben megadott leírást

alkalmazzák, így az eredmények közvetlenül értelmezhetőek és feldolgozhatóak. A test koordináta

rendszer nem inercia rendszer, ezért a Newtoni törvények a - forgó koordináta rendszerre

vonatkozó differenciálási szabályainak megfelelően - a következő alakra hozhatóak:

[ ] [ ]DIMF ,, = (2.1.a)

A (2.1.a) differenciálegyenlet rendszer kifejtve:
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ahol a repülőgép szimmetriáját az 0== xyyz II  inerciális feltételekkel vesszük figyelembe véve. Az

egyenletrendszerben látható wvu ,,  változók a test koordináta rendszerbeli zyx ,,  irányú

sebességek, az qpr ,,  mennyiségek az adott tengelyek körüli szögsebességek, valamint az

zyxkjII jkj ,,,, =  paraméterek a repülőgép adott tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi, és

deviációs nyomatékai.

A repülőgépek és más rendszerek stabilitásának vizsgálata a differenciál egyenletek

elméletében ismert linearizáció módszerén alapul, azt a kiseltérések módszerével a (2.1.a), illetve a

(2.1.b) differenciálegyenlet rendszeren hajtják végre [142, 143]. A közelmúltban a kontroll elméleti

stabilitás vizsgálatok - determinisztikus modell alkalmazása esetén - az átviteli függvények

modellezésére és vizsgálatára alapozott. A további kutatások eredményeként a jelen kor kontroll

elmélete visszatért az állapottér reprezentáció alkalmazásához, amely a következőképpen

foglalható össze [144]:

Legyenek NNRésMMRRNM n →×→×⊂ ::, ψφ  valamely dinamikai rendszerek. A

ψφ ,  dinamikai rendszereket topologikusan ekvivalenseknek nevezzük, ha a létezik olyan

NMh →:  homeomorfizmus, amely a pályákat egymásba képezi az irányítás megtartásával, azaz

bármely 0>∈ tésMx esetén van olyan 0>τ , amelyre ( )( ) ( )( )xhxth ,, τψφ = . Amennyiben a ( )⋅h

függvény kC  diffeomorfizmus, akkor a dinamikai rendszereket kC ekvivalensnek nevezzük.

Továbbá ha még a ( )⋅h  függvény a traektóriákon az időléptéket is megtartja, azaz tt ∀=τ , akkor a

dinamikai rendszereket kC  konjugáltaknak nevezzük [132]. Ismert definíció: a fenti dinamikai

rendszereket az NyMx ∈∈ ,  pontokban lokálisan topologikusan ekvivalensnek nevezzük, ha

léteznek olyan VU ,  NVyésMUx ⊂∈⊂∈   környezetek amelyekre a fent definiált ( )⋅h

homeomorfizmus esetén ( ) ( ) VUhésyxh == . Nyilván, ha ψφ ,  topologikusan ekvivalensek, akkor

minden pontban lokálisan topologikusan ekvivalensek is. A további vizsgálatokban döntő

fontosságú a következő tétel: Legyen xfx
dt
d

o=  a (2.1.a) differenciálegyenlet rendszer explicit

alakja, illetve yf
dt
dy

dt
d

o=  a (2.1.a) differenciálegyenlet rendszer linearizált explicit alakja. Igen

fontos eredmény, hogy ha ( ) 0=





 yf

dt
dc , akkor a xfx

dt
d

o=  differenciálegyenlet rendszer az x ,

valamint a yf
dt
dy

dt
d

o=  differenciálegyenlet rendszer az 0=y  pontban lokálisan topologikusan

ekvivalensek, ahol ( )⋅c  funkcionál az argumentumában lévő lineáris operátor - mátrix - 0

sajátértékeinek számosságát jelöli [132]. A tétel következményeként a repülőgép mozgását
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modellező (2.1.a) differenciálegyenlet rendszer a hiperbolikus egyensúlyi pontjaiban, a saját

lineáris részével lokálisan topologikusan ekvivalens.

Már szót ejtettem arról, hogy a (2.1.a) modellben a repülőgépet merev és részben szimmetrikus

testnek tekintjük. A szimmetria hipotézis mechanikai értelemben a repülőgéphez kötött koordináta

rendszer koordináta tengelyeinek, valamint a repülőgép tehetetlenségi főirányainak egybeesését -

párhuzamos voltát - jelenti. A repülőgép szimmetriájából következik, hogy a megkonstruált modell

szétválasztható linearizált hosszdinamikai és linearizált keresztdinamikai modellekre. A vázolt

megfontolások alapján a repülőgép munkaponti stabilitásának vizsgálata - a linearizációból

következő homeomorfizmusra támaszkodva, a szétválasztott hosszdinamikai és keresztdinamikai

modellek alapján - a kiseltérések módszerével megoldható. A lineáris rendszerek stabilitásának

vizsgálatára számos lehetőségünk adódik, talán a legismertebb módszer a Routh-Hurwitz kritérium

[133, 134]. Az alkalmazott modellben a következő stabilitási kritérium van megfogalmazva: a

linearizált egyenletrendszer vizsgált munkapontjához tartozó lineáris operátor minden

sajátértékeinek valós része akkor és csak akkor negatív, ha a linearizált egyenletrendszer adott

munkapontjához tartozó mátrix pozitív definit, azaz főminorjai pozitívak. Az egyensúlyi pont

stabilitás vizsgálatára további értékes lehetőséget nyújt a Ljapunov módszer. A módszer hátránya,

hogy az un. Ljapunov függvény megszerkesztését igényli, amelynek megkonstruálására általános

esetben nem áll rendelkezésünkre algoritmus, azt „próbálkozás” útján kereshetjük [132-134].

Az utóbbi idők vizsgálati eredményei, valamint az új repülési üzemmód környezetek élethű

modellezésének követelményei rámutattak arra, hogy a hosszdinamikai, valamint a

keresztdinamikai modellek nem minden környezetben választhatóak szét. Továbbá az így kialakuló

mozgás modellezésekor a sztochasztikus hatások vizsgálata is szükségessé válhat [148]. A korainak

tekinthető vizsgálatok előtérben a légköri turbolenciának a repülőgépre kifejtett hatásainak a

vizsgálta állt [149], majd később felismerésre került a statisztikus repülésdinamika megalkotásának

szükségszerűsége. A statisztikus repülésdinamika legelső alkalmazási területe az űrobjektumok

légköri manőverezésének kérdésköre volt. Ennek oka, hogy az űrobjektumok a légkörbe érve

irányítás és kontroll nélkül, a sztochasztikus hatásokat figyelembe vevő modellekkel leírható

pályaegyenletek mentén végezik a mozgásukat [150]. A későbbi vizsgálatok eredményeként

megalkották az érzékenység elmélet is [151]. A kutatási eredmények, valamint a repüléstudomány

rohamos fejlődése a közelmúltban előtérbe hozta a repülőgépeknek az új repülési üzemmód

környezetekben kialakuló mozgásának vizsgálatát [1, 2]. A jelenleg folytatott vizsgálatok egyik

célja a repülésbiztonság növelése, illetve a szupermanőverező gépek mozgásának [2, 3, 4]

hatékonyabb monitoring vizsgálati lehetőségeinek kidolgozása. Egy lehetséges új vizsgálati

módszer lehet az általam alkalmazott fotogrammetria módszere [5, 6] is. Általánosan elfogadott
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tézisként, pl. a repülőgép átesés utáni mozgását sztochasztikus differenciálegyenlet modell írja le.

Ekkor a repülőgép adott üzemmódon történő mozgására igaz, hogy:

( ) ( ) ( ) ( ) s
t

t

t

t
ssttttt dWXsGdsXsfcXdWXtGdtXtfdX ∫ ∫++=→+=

0 0
,,,, (2.2.a)

ahol: d
tt RXésTttéscX ∈∞<≤≤= 00  értékű sztochasztikus folyamat a [ ]Tt ,0

paramétertéren, valamint m
t RW ∈  egy m  dimenziós Wiener folyamat. Az f  függvény értékeit

benRd −  veszi fel, míg G  függvény esmd −× mátrixértékű függvény [127,135]. A

vizsgálataimban igen fontos volt, hogy bizonyos feltételek mellett a (2.2.a) sztochasztikus

differenciálegyenlet megoldásaként adódó tX  sztochasztikus folyamat Markov folyamat lesz.

Ekkor igaz a következő állítás: Amennyiben a (2.2.a) egyenlet kielégíti a következő egzisztencia és

unicitás feltételeket:

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]TttRyxKyxKytGxtGytfxtf d ,,,,,,, 0∈∈∀∃−≤−+− (2.2.b)

( ) ( ) [ ]TttRxxKxtGxtf d ,,1,, 0
2222 ∈∈




 +≤+ (2.2.c)

akkor az egyenlet tX  megoldása tetszőleges kezdeti érték mellett Markov folyamatot alkot a [ ]Tt ,0

paraméter tartományban, amelynek kezdeti valószínűségi eloszlása a 0t  időponthoz tartozó c

kezdeti érték eloszlásával azonos, átmeneti valószínűségeire pedig teljesül a

( ) ( ) ( ){ }BxsXPxXBXPBtxsP tst ∈==∈= ,,,,  modell, ahol ( )xsXt ,  a (2.2.a) összefüggésben vázolt

integrálegyenlet egyértelmű megoldása. A (2.2.b) összefüggés nem más mint az reGésf −

vonatkozó Lipschitz-feltétel, a (2.2.c) összefüggés, pedig a korlátos növekedést modellezi [135].

A repülőgép mozgását modellező sztochasztikus differenciálegyenletben feltehetőleg igazak a

(2.2.b) és (2.2.c) megszorítások, így annak mozgása ekkor feltehetően Markov típusú. A vizsgált

esetben - mint az a későbbi vizsgálataimból látható - folytonos paraméterterű és folytonos
3R állapotterű sztochasztikus folyamatról lesz szó, amit az általam alkalmazott mérési eljárás

diszkrét paraméterterű és folytonos állapotterű sztochasztikus folyamatba transzformál.

Fontos modellelméleti következmény, hogy egy folytonos paraméterterű és folytonos

állapotterű Markov folyamat paraméterterének diszkretizációja által létrehozott sztochasztikus

folyamat szintén Markov folyamat lesz. Sőt több is igaz, az adott folyamat állapotterének

diszkretizációja sem változtat ezen az állításon.

A további vizsgálataimban az elmondottak azt jelentik, hogy amennyiben igaz az a feltevés,

hogy a repülőgép átesés utáni mozgása valamely (2.2) típusú sztochasztikus differenciálegyenlettel

modellezhető és a tárgyalt simasági feltételek igazak, akkor a mérési eljárás által diszkretizált

paraméterterű, valamint az általam diszkretizált állapotterű sztochasztikus folyamat a Markov lánc

család valamely tagja lesz.
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2.2 A szabadon repülő modellek sajátosságai

A szabadonrepülő modellek alkalmazásának számos lehetősége ismert a repüléstudomány és az

ahhoz kapcsolódó műszaki tudományok területén. A lehetőségek és a típusok széles körét mutatja,

miszerint a papírból hajtogatott modelleket is a szabadonrepülő modellek körébe sorolhatjuk [136].

A szabadonrepülő repülőgépek stabilitása - Lateral stability and control characteristics of a

free-flying model having an unswept wing with an aspect ratio of 2 - témakörében már 1948-

as évekből is található műszaki leírás és szabadalom [137] az USA szabadalmi hivatalában. A jelen

kor alkalmazásaiban a geometriai méretek széles skálája megtalálható, a repülőgépek irányítását a

fedélzetre kiépített informatikai és hardver rendszeren keresztül végzik [138]. A szabadonrepülő

modellek változatosságának illusztrálására a 2.1 ábrán egy tipikus merevszárnyú kialakítást, a 2.2

ábrán egy nem mindennapos geometriai kialakítást, végezetül a 2.3 ábrán egy szabadonrepülő

helikoptert mutatok be [139].

A repüléstudományi kutatások nagy figyelmet fordítanak a szabadonrepülő modellek

széleskörű alkalmazására. Ennek egyik jelentős oka, hogy a különleges üzemmódokon történő

2.3 ábra: Helikopter típusú modell

2.1 ábra: R/C-52” span Aerobatic model

2.2 ábra: Speciális kialakítású free modell



       Báthory Zsigmond: A repülőgép mozgásának sztochasztikus modellezési lehetőségei

17. oldal

repülések vizsgálata - így pl. az átesés utáni

repülések - a hagyományos kiépítésű

repülőgépekkel igen költségesek. A 2.4 ábrán a

DM 5.12 szabadonrepülő modell látható [140],

amely egy modern aerodinamikai kialakítású, új

aerodinamikai koncepciót megvalósító

repülőgép szabadonrepülő modelljének

tekinthető. A modellezett repülőgép kiépítését

tekintve instabil kiépítésű. A 2.5.a ábra egy

valós állapottérben végrehajtott kísérlet elvi

kialakítását ábrázolja. A képen látható indexek

értelmezése: 1 a földetérési-gyülekezési pont, 2

a modell műszaki-technikai előkészítési zónája,

3 adatgyűjtő központ, 4 vizuális megfigyelési

centrum, 5 mobil katapult állomás, és a 6 földi

megfigyelő központ [141]. A 2.5.b ábra egy

komplex vizsgálati hálózattal kiegészített valós

állapottérbeni kísérlet folyamatát írja le, ahol

nem katapultot alkalmaznak a repülőgép

indításához, hanem azt helikopterről, külső

felfüggesztés alkalmazásával indítják el. A

vizsgálatban az optikai megfigyelést kiegészítik

rádiólokációs megfigyeléssel (9-es obj.),

valamint telemetrikus adatgyűjtéssel (7-es obj.).

A repülés utolsó fázisában a modell lehetőség

szerint ejtőernyővel ér földet az alkalmazott

technika megóvásának érdekében [141]. A valós

kialakítású modellek bemutatására a 2.6 ábrán a

közismert MIG-29 fejlesztés alatt álló modell

applikációit ábrázoltam [141]. A szabadonrepülő

modelleket nem csak valós állapottérbeni

vizsgálatokhoz alkalmazzák, hanem

aerodinamikai kísérletekben szélcsatorna

vizsgálatokat is folytatnak velük. Erre jó példa a

2.7.a és 2.7.b ábrán vázolt szélcsatorna kísérlet

2.4 ábra: DM 5.12 típusú modell

2.5.a ábra: Szabadonrepülő modell kísérlet
elvi felépítése

2.5.b ábra: Komplex vizsgálati hálózat
szabadonrepülő modellel
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és az abban alkalmazott modell vázlata [141].

Az adott kísérlethez a modellt 1987-ben

építették, a kísérletek, 1993-ig folytatódtak. A

kutatások előterében az automatizált kontrollal

támogatott dinamikus stabilitás vizsgálatok

álltak. A Szuhoj iroda 1975-1981 között SZU-

17A szabadonrepülő modell kísérleteken

keresztül vizsgálta a repülőgépek

aeroelasztikus jelenségeit. A modellt

állványról, katapult segítségével állították pályára. A kialakított konstrukció biztosította a modell

biztonságos repülését, sérülés okozta flatter jelenség, valamint különböző szimulált frekvenciás

gerjesztési üzemmódok alatt is. A 2.8-as ábrasorozaton a szabadonrepülő modellek különböző

pályára állítási módjait mutatom be, amelyek reprezentálják ezen terület szerteágazó voltát [141].

2.6 ábra: MÍG -29 modell

2.7.a ábra: Szélcsatorna kísérlet szabadon
repülő modell alkalmazásával

2.7.b ábra: A szélcsatorna kísérletben
alkalmazott modell

2.8.a ábra: Modell helikopter külső
függesztményeként

2.8.d ábra: Modell repülőgép külső
függesztményeként I
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A 2.8.a ábrán látható szabadonrepülő modell indítását helikopterről, mint külső függesztmény

végzik. Ehhez a megoldáshoz hasonló, a szabadonrepülő modell számára nagyobb kezdősebességet

biztosító 2.8.b és 2.8.c megoldás, amely a szabadonrepülő modell indítását a repülőgépre - az erre a

feladatra kialakított felfüggesztési pont alkalmazásával - történő külső függessztéssel kívánja

megoldani. A 2.8.b ábrán látható megoldás illeszkedik a 2.5.a ábrán vázolt mozgásvizsgálati

hálózat filozófiájához, azaz ebben az esetben a szabadonrepülő modell indítását katapultról végzik

el.

2.8.c ábra: Modell repülőgép külső
függesztményeként II

2.8.d ábra: Modell indítóállványon
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III. Fejezet

A mérés és az alkalmazott mérési eljárás

3.1 A repülési kísérletekben alkalmazott mérési eljárások

A kontrollt veszített repülőgépek és szabadonrepülő modellek átesés utáni mozgásának

vizsgálata komoly kihívást jelent a modern repüléstudományban alkalmazott méréstudománynak.

A probléma gyökere elsősorban abban rejlik, hogy a kontrollt veszített repülőgépek, így az átesés

utáni mozgás valamely repülőgép típusra vonatkozó vizsgálata - a repülőgépnek, mint rendszernek

a bonyolultsága, valamint a repülőgépekre adott vizsgálati körülmények között ható

természettudományi törvények integrált hatása miatt - a vizsgálatok célkitűzéseit figyelembe véve

nem végezhetőek el modellezett és szimulált állapottérben. Ezen okok miatt próbálkozások folynak

olyan modellezett és szimulált környezeti modellek megalkotására, amelyek lehetőséget nyújtanak

az adott vizsgálatok szimulált végrehajtására. Vizsgálatokat folytatnak továbbá a tárgyalt kísérletek

valóságos környezetben, valóságos repülőgépekkel történő végrehajthatósága érdekében, vállalva

az így szervezett kísérletek minden ódiumát. Az alfejezet célkitűzése, hogy áttekintést adjon arról,

milyen már létező megoldások léteznek az adott vizsgálatokkal kapcsolatosan, illetve a

közeljövőben milyen más lehetőségek és megoldások kerülhetnek az érdeklődés középpontjába.

A repülőgép átesés utáni mozgásakor a repülőgép, illetve szabadonrepülő modell „geometriai”

tengelyei körüli elfordulások állapottérbeni leírására kézenfekvő segítséget nyújthat a fedélzeti

giroszkóp alkalmazása. A giroszkóp rendszereknek több fajtája létezik, a hagyományos pörgettyűs

modell, valamint azok továbbfejlesztet változatai, az interferométeres száloptikás giroszkópok, a

lézergiroszkópok, stb. Ezen berendezések nagybonyolultságú rendszerek, működésükhöz vákuumot

és magas feszültséget igényelnek. Az előállításukhoz és üzemeltetésükhöz szükséges technológia

megdrágítja az előállításukat és működtetésüket. Természetes, hogy a több száz millió dolláros

repülőgépek költségvetése elbírja a néhány százezer dolláros inerciális navigációs rendszereket,

azonban az általunk vizsgált kísérletekben ezek alkalmazása nem feltétlenül célszerű. A giroszkóp

által előállított paraméter idősorok további feldolgozásának előkészítésére alapvetően két lehetőség

mutatkozik. Elsősorban valamely fedélzeti adatrögzítőben ideiglenesen tároljuk a mérési adatokat,

majd a kísérletek végrehajtása után onnan valamely, pl. szabványos interface alkalmazásával

kinyerjük azokat. Másodsorban a tárgyalt idősor adatbázisokat közvetett, vagy közvetlen módon az

adott kísérletcsoporthoz hozzárendelt információs központba továbbítjuk valamilyen a feladatra

alkalmas távközlési rendszer és protokoll alkalmazásával. Ekkor a távközlési rendszer és

architektúra a repülőgép fedélzeti központ - vagy közvetlenül a giroszkóp - valamint az
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       3.1.a ábra: E-Core 2000                           3.1.b ábra: IFOG működési elve

információs központ között interface szerepet tölt be. Az első megoldás filozófiájában rejlik az

alkalmazott méréstechnikai eljárás egy lehetséges gyenge pontja: amennyiben az idősor

adatbázisok a fedélzeten kerülnek ideiglenes tárolásra, akkor a repülőgépnek, illetve

szabadonrepülő modellnek a kísérletek közben történő megsemmisülésekor számunkra

továbbiakban elérhetetlenekké, a fedélzeti adatrögzítőből kinyerhetetlenné válhatnak. További

problémát jelenthet a kísérletek tervezésénél, hogy a repülőgépek fedélzetén alkalmazott

hagyományos kiépítésű giroszkóp rendszerek az összetettségük, energetikai ellátásukat biztosító

kiegészítő rendszereik, valamint méretük okán nem feltétlenül alkalmasak bizonyos méretarány

alatti szabadonrepülő modellek fedélzeti beépítésére. Az eljárás másik sajátossága és egyben igen

nagy hiányossága, hogy magának a giroszkóp rendszernek az alkalmazásával, kizárólag a

repülőgép állapottérben létrejött szögelfordulás idősorai rekonstruálhatóak, a geometriai - vagy

súlyponti - koordináta idősorok nem. A méréseim és kísérleteim rámutattak arra a tényre, hogy az

így megtervezett és végrehajtott kísérletek - a repülőgép geometriai, illetve súlyponti koordináta

vektorának idősora, valamint a repülőgép állapottérben létrejött szögelfordulásainak idősora a

közöttük létrejövő statisztikai kapcsolat miatt - nem adnak minden általunk feltett kérdésre jól

értelmezhető választ. Az okok a sztochasztikus folyamatokkal modellezett rendszerekben meglévő

bizonytalanságban keresendőek, amelynek vizsgálatával a 8. fejezetben foglalkozom. A megoldás

vizsgálatához hozzá tartozik, hogy a hagyományos kiépítésű giroszkóp rendszerek a modern

technikai lehetőségek mellett helyettesíthetőek a közelmúltban megjelent és rendelkezésre álló

interferométeres száloptikás giroszkópok (IFOG), illetve mikrogépészeti vibrációs (rezgő)

giroszkópok alkalmazásával. Az IFOG műszereknek két válfaja van: a zárt hurkú és a nyílt hurkú.

A zárt hurkú száloptikás giroszkóp rendszerek olyan fázis vagy frekvencia visszacsatolással vannak

ellátva, mely kiküszöböli a forgás közben a SAGNAC hatásból eredő fáziseltolást. Mivel azonban

ez a rendszer digitális jelfeldolgozást igényel, gyártása sokkal költségesebb mint az analóg

jelfeldolgozással operáló nyílt hurkú giroszkópoké és ezért nem sorolható be az olcsó kategóriába.

Meg kell ugyanakkor jegyeznem, hogy a mobil térképező rendszerek inerciális rendszereiben egyre

elterjedtebben használják, mivel igen kicsiny az idővel arányos torzítása, ezáltal a

repüléstudományi alkalmazása is előtérbe kerülhet.
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3.2.b ábra: Si-VSG mikrogépészeti vibrációs giroszkóp3.2.a ábra: Vibrációs giroszkóp működési

Az alkalmazások esetén fontos, hogy napjainkban a nyílt hurkú száloptikás giroszkóp

rendszerek ára 1500 $ és 2500 $ között változik és mérsékelten csökkenő tendenciát mutat. A

működési elv a 3.1.b ábrán, valamit a KVH amerikai cég E-Core 2000 FOG típusú digitális

kimenetű száloptikás giroszkópja a 3.1.a ábrán látható.

A mikrogépészeti vibrációs giroszkópok alkalmazásával a vibrációs giroszkópok a Coriolis erő

hatását érzékelik. A Coriolis erő hatását azonban nem csak a forgó rotor érzékeli, hanem a rezgő

(transzlácionális) mozgást végző tömeg is. Ha tehát rugós felfüggesztéssel az x tengely irányú

rezgésbe hozzuk a minta tömeget, úgy az, válaszként a z tengely körüli forgás hatására fellépő

Coriolis gyorsulásra kitér az y tengely irányába. A rendszer működési elvét a 3.2.b ábra, egy típusát

a 3.2.a ábra mutatja be.

Az elmondottak alapján a kontrollt veszített repülőgép, illetve szabadon repülő modell

állapottérbeni mozgásának vizsgálata visszavezethető két vektor idősor vizsgálatára. Ezek a

repülőgép, illetve a szabadon repülő modell „geometriai” tengelyei körüli szögelfordulások vektor

idősora, valamint a geometriai, illetve súlyponti középpont állapottérbeni vektor idősora. Az első

bemutatásra kerülő komplex megoldás kombinálja az előzőekben bemutatott parciális

megoldásokat - azok csak a repülőgép tengelyeinek szögelfordulás értékeit szolgáltatták - a GPS

navigációs, illetve más automatizált lokális, illetve globális navigációs eljárással. Az így kialakított

rendszer képes a kettős feladatrendszer megoldására. A rendszer biztosíthat utólagos, vagy real-

time adatfeldolgozást. Az utólagos feldolgozás esetén a repülőgép állapottérbeni mozgását jellemző

vektor idősorokat célszerűen egy fedélzeti adatrögzítő berendezésben tárolják, míg a real-time

adatfeldolgozást biztosító megoldás esetén valamilyen interface hardver és adatforgalmazási

protokoll alkalmazásával egy földi adatfeldolgozó központba továbbítjuk. Az eljárás

alkalmazhatóságának szempontjából fontos, hogy a GPS mérések pontossága valamely lokális

földrajzi környezetben nagymértékben növelhető a kiegészítő DGPS eljárás alkalmazásával.
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 A második tárgyalásra kerülő komplex megoldás esetében a kettős feladatrendszert inerciális

gyorsulásadók (INS), illetve az INS és GPS rendszerek integrált kialakításának beépítésével

oldják meg. Az INS és GPS összekapcsolása a navigációban elsősorban azt a célt szolgálja, hogy

ott is megbízható koordinátákat kapjunk, ahol a műholdakra nincs rálátás. A 20 -30 másodperc

hosszúságúnál hosszabb GPS kimaradások azt eredményeznék, hogy az inerciális rendszer

elkúszása jelentősen lerontaná a becslési eredményeket. Ezt elkerülendő olyan skaláris adaptív

algoritmust dolgoztak ki, amely javítja az INS értékeket, és ezáltal javítja a közbenső koordináta

pontok becslését. Sajnos az inerciális rendszerek árai - a közös vázra szerelt két vagy

háromtengelyű gyorsulásmérők és giroszkópok - egyelőre a 100000 dolláros tartományban vannak,

bár az úgy nevezett MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems = Mikro Elektromechanikus

Rendszerek) technológiával készülő gyorsulásmérő és giroszkóp együttesek a közel jövőben olcsó

és megbízható eszközöknek ígérkeznek. A vázolt rendszer szintén biztosíthat utólagos, vagy real-

time adatfeldolgozást, a megelőzően tárgyalt megoldással logikailag megegyező kiépítésben.

A harmadik tárgyalásra kerülő megoldás esetén a kettős feladatrendszer ellátását elsősorban

GPS alapú megoldás-sal biztosítjuk. Az adott esetben a repülőgép geometriáját jellemző pontokra

- egymással párhuzamosan működő - GPS antennákat, illetve GPS navigációs eszközöket

helyezünk ki. A kísérletek végrehajtását korlátozzuk egy lokális földrajzi környezetre, majd az

adott földrajzi környezetet lokális informatikai hálóval fedjükk le a DGPS eljárás adaptációjának

biztosítása érdekében. A kísérletek során a párhuzamosan működő GPS egységek azonos

időpontokban, azonos GPS műholdak jelei alapján kalkulálják a repülőgép geometriáját jellemző

pontok állapottérbeni helyzetét. A lokális informatikai hálózat és a DGPS eljárás nagypontosságú

állapottérbeni koordináta idősorokat szolgáltatnak. Az adott esetben - a kiépített LAN megléte -

célszerűen valamilyen interface hardver és adatforgalmazási protokoll alkalmazásával a repülőgép

geometriáját jellemző pontok idősorait egy földi adatfeldolgozó központba továbbítjuk, ahol azok

további feldolgozásra kerülnek. A feldolgozás során az idősorok eredményeire támaszkodva

meghatározzuk a repülőgép állapottérbeni helyzetének idősorait.

A repülőgép átesés utáni mozgásának vizsgálatára alkalmazott eljárások a következő

jellemzőkkel bírnak:

1. A repülőgép, illetve szabadonrepülő modell kontrollvesztés, illetve átesés utáni

mozgásának összetettsége miatt a nagy méretarányú modellek alkalmazásával nyert

eredmények nagymértékben eltérhetnek a valós repülőgépek átesés utáni mozgását

jellemző eredményektől.

2. Az átesés utáni mozgás vizsgálata mind méréstechnikai, mind informatikai oldalról

specifikus, integrált rendszer kiépítését igényli.
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3. A fent tárgyalt feladat specifikus rendszerek (különböző giroszkóp rendszerek, különböző

inerciális rendszerek, stb.) kiépítése a jelen technikai feltételek mellett igen komoly anyagi

forrásokat igényel.

A vizsgálataim rámutattak, hogy:

1. A fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat, még forráshiányos esetben is alkalmassá

tehető szabadonrepülő modellek, valamint valóságos repülőgépek átesés utáni mozgásának

vizsgálatára.

2. A fotogrammetriai eljárás mérési pontossága a kísérleteket megelőző előkészítő

munkálatok megszervezésével közelítheti a tárgyalt megoldások pontosságát, valamint a

szabadonrepülő modell, illetve repülőgép elvesztése esetén is alkalmas marad a további

mérések végrehajtására.

3.2 A fotogrammetriai eljárásra alapozott mérési eljárás

A fotogrammetriai mérési eljárás alapja egy

multi- dimenzionális (3+1D) fotogrammetriai

mozgásvizsgálati hálózat, azaz egy diszkrét

időpont sorozathoz hozzárendelt 3D

fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat rendszer

[7, 8]. A mérőhálózat elrendezése és a mérési

eljárás a következő rendszert alkotja:

A mérési eljárás állapottere a 3D (az adott

esetben 4D) tér azon szektora, amelyben a

megfigyeléseket folytatjuk [15]. A

megfigyeléseket szinkronizált digitális kamerák

és/vagy sztereó kamera rendszerek is végezhetik

[49]. Fontos, hogy a különálló kameraállások

esetén a kamerák minimális száma 2, míg a

sztereó kamera rendszerek alkalmazása esetén

azok minimális száma 1 (a kamerákat és a sztereó

kamera rendszereket ezután mérőkameráknak

hívom). A mérési eljárás rögzített, illetve

dinamikus kameraállások alkalmazásával is

elvégezhető. A mérési eljárás sajátossága, hogy egy folytonos paraméterterű sztochasztikus

3.3.a ábra: A mérőrendszer által szolgáltatott
kép-párok értelmezése

3.3.b ábra: A mérőképek jellemző adatai
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folyamatot diszkrét paraméterterű sztochasztikus folyamatba transzformáló operátorként

modellezhető. Ennek képterében megjelenő folyamat vektorsereg mérési hibákkal terhelt [12, 13].

A mérési eljárás kiterjeszthető a minimális kamera és sztereó kamera rendszer számát meghaladó

tetszőleges számú - a megfigyelést végző - mérőkamera számra is [7, 8]. Amennyiben real-time

feldolgozás történik a kiterjesztés műszaki korlátját jelentheti a megfigyelő objektumoktól érkező

információmennyiség/időegység mértéke.

A mérési eljárás első lépésében a mérőkamerák feladata a mérőkép-párok idősorainak

elkészítése. A mérőképek idősorának előállítását a 4.2 ábrán látható 3D fotogrammetriai

mozgásvizsgálati hálózat készíti el. A mérőképek idősora, a kontrol pontok halmaza, valamint a

mérőképeket jellemző paraméter rendszer a 3.3.a és 3.3.b ábrákon látható módon értelmezhető. Itt a

sztereó digitális képsorozatok képi információját jellemző - a pixelekhez rendelt, digitálisan mért és

kódolt - fényességi és színkódok eloszlását diszkrét valószínűségi változóként értelmezzük [33]. Az

( ) ( )ijkijk tt ξη ,  valószínűségi változók a tárgytérben vizsgált objektum adikk − identifikált

pontját modellezik a edikj − kamera által it  időpontban készített képeken. A ( )00, ξηH  a

képfőpont, a ( )ξη ∆∆ ,  értékek modellezik a digitális képet jellemző pixel méretét [16, 17, 18, 19].

A mérési eljárás második lépésében az identifikált kontrol pontok térbeli helyzetének

fotogrammetriai úton történő meghatározását végeztem el. A kameraállások sajátossága miatt ez a

fotogrammetriában alkalmazott kétképes - lehetséges többképes modell alkalmazása is, amely

növeli az eljárás pontosságát - kiértékelés normál eset modellnek felel meg.

(3.1)

Az (3.1) egyenletrendszer és a 3.4 ábrán

vázolt elrendezés magyarázza a keresett

összefüggéseket [7, 8, 16].

Az ( ) ( ) ( ) ( )titiktiktik pzyx ξ,,,  valószínűségi

vektorváltozó a repülő eszköz

adikk − identifikált pontjának 3D-beli

koordinátavektora és parallaxisa a vizsgált it  időpillanatban. A felvázolt összefüggések

szekvenciális, tervszerű alkalmazásával előállíthatóak az ( ) ( ) ( ) nkxyx tiktiktik ,,2,1,, L=

( )
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3.4. ábra: A mérés X-Z koordináta vetülete
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mi ,,2,1 L=  idősorok. Az eljárás idekapcsolódó hibaelmélete a jelterjedés vizsgálatán alapul,

annak további részleteire itt nem térek ki.

A mérési eljárás harmadik lépésében a repülő eszköz keresett paraméter idősorának:
z
ti

y
ti

x
titititi zyx ϕϕϕ ,,,,, 000  meghatározása történik. A probléma analitikus megoldása valószínűségi

modell alapján és a modellhez rendelt feltételes szélsőérték probléma megoldásán alapul. A

feltételi egyenletrendszer a (3.2.a) összefüggéssel modellezhető [7, 8]. A tárgyalt alapösszefüggés

megteremti a kapcsolatot a vizsgált it  időpontban a repülő eszközhöz kötött és egyben dinamikus

koordináta rendszerben )(G  identifikált ( )tikPadikk −  npk ,,2,1 L=  pontok halmaza és a repülőgép

geometriáját modellező )(M  statikus modell koordináta rendszerbeli, logikailag összetartozó

n
M

k pkP ,,2,1 L=  pontok halmaza között.

 
( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )M
k

M
k

M
k

z
ti

y
ti

x
ti

T
tititi

T
tiktiktik

zyxRzyx

zyx

,,,,,,

,,

000 ϕϕϕ+

=

A (3.2.a) összefüggésben látható ( )⋅R  3D forgatási mátrix-szal modellezett lineáris

transzformáció struktúrája a következő [7,8]:

( )
333231

232221

131211

zyx
rrr
rrr
rrr

,,R =ϕϕϕ (3.2.b)

yx33

zyxzx32

zyxzx31

yx23

zyxzx22

zyxzx21

y13

zy12

zy11

coscosr

sinsincoscossinr

cossincossinsinr

cossinr

sinsinsincoscosr

cossinsinsincosr

sinr

sincosr

coscosr:ahol

ϕϕ=

ϕϕϕ+ϕϕ=

ϕϕϕ−ϕϕ=

ϕϕ−=

ϕϕϕ−ϕϕ=

ϕϕϕ+ϕϕ=

ϕ=

ϕϕ−=

ϕϕ=

A (3.2.a) egyenletrendszer alapján konstruálható a (3.3) kiegyenlítési egyenletrendszer [7, 17,

18, 19], amely tartalmazza az ismert és ismeretlen mérési és parametrikus mennyiségeken túl az

azok javítását modellező javítási vektorokat is.

(3.2.a)
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A feladat megoldásakor keressük az ( ) ( ) ( ))()()(
000 ,,,,,,,, tiktiktik

z
ti

y
ti

x
titititi zyxzyx ∆∆∆∆∆∆∆∆∆ ϕϕϕ

ismeretlen vektorokat, az ismertnek tekintett - akár az előző 1−it  időpontra vonatkozó mérési

eredmények alapján számított - a ( ) ( ) ( ))()()(
000 ,,,,,,,, tiktiktik

z
ti

y
ti

x
titititi zyxzyx ϕϕϕ  vektorok alapján [7,8].

Konstruálható olyan modell amelyben mind G és az M  koordináta rendszerbeli pontok mérési

hibával terheltek [7, 8, 18, 19]. A kiterjesztett eljárás képes mindkét koordináta rendszerbeli hibák

valószínűségi becslésére és kiegyenlítésére [16, 17, 18, 19], azonban a most tárgyalt esetben az M
koordináta rendszerbeli pontokat hibátlan mérési eredményeknek tekintettem. A keresett

mennyiségeket a mérési eredmények minimális hibájával - valószínűségi mértékben

megfogalmazva: a legvalószínűbb eredményekre történő transzformálásával - kívánom

meghatározni [20, 21, 34]. A feladatot a már említett feltételes szélsőérték probléma iteratív

megoldásával kereshetjük [25], amelynek modelljét a (3.4) egyenletrendszerben fogalmaztam meg

[7, 8, 9].
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A feltételes szélsőérték probléma megoldásakor keressük a ( )kxv tititik ,,, 0
)( ϕφ ∆∆  függvény

minimumát a ( )kxv tititik ,,, 0
)( ϕ∆∆  helyen (a (4)-ben a másodrendű tagokat elhagytuk) [7, 8, 9]. A

(3.4)-ben látható M  mátrix a méréseket jellemző kovariancia mátrix, amely független és azonos

pontosságú mérések esetén az identitás mátrix értékét veszi fel, a c  az alkalmazott súlyozás

mértéke [7,21,31,38]. Az eljárás szekvenciális folytatásával megkapjuk a keresett,

( ) kjmizyx jz
ti

jy
ti

jx
ti

j
ti

j
ti

j
ti ,,2,1,,2,1,,,,, ,,,,0,0,0 LL ==ϕϕϕ  vektor idősor sereget, amely minden

j  kísérlet vizsgálati it  időponthoz a tárgyalt vektor várható értékét rendeli. A vektor idősor első

szelete az mizyx j
ti

j
ti

j
ti ,,2,1,, ,0,0,0 L=  a repülő eszköz súlypontjának, míg a vektor idősor második

szelete az mijz
ti

jy
ti

jx
ti ,,2,1,, ,,, L=ϕϕϕ  a repülő eszköz súlypontja körül történő elfordulásának

modellje. Amennyiben a vizsgált repülő eszköz mechanikailag merevtestnek tekinthető - azaz

alkalmazható állapottérbeni mozgásának vizsgálatára a merev test modell - a tárgyalt vektor idősor

egyértelműen jellemzi állapottérbeni helyzetét, illetve mozgását [10, 11, 22, 23, 24].

(3.4)

(3.3)
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3.3 A vizuális monitoring eljárás

A légi, vízi és szárazföldi (közúti és vasúti) közlekedés, valamint az élet számos területén

autonóm rendszerként létező objektumok irányítása és informatikai kommunikációs támogatása a

forgalom jelentős növekedése, illetve az említett objektumok irányítási és informatikai

kommunikációs igényének jelentős növekedése miatt új problémákat vet fel. A fejlődés egyik

fontos területe a kis és nagygépes repülés, amelynek további növekedése prognosztizálható, illetve

az intelligens háztartások irányítási és informatikai kommunikációs kiszolgálása. A kis és

nagygépes légi irányítás jelenleg radarkontrollon és az ahhoz kapcsolódó kisegítő rendszerek

párhuzamos együttműködésén, valamint a pilóták által végrehajtott rádiójelentéseken alapszik. A

kisgépes repülés azonban zömében a radarok által nem érzékelhető magasságon és

sebességtartományon, a domborzattól tagolt területeken történik, a nagygépes interkontinentális

repülések jelentős része pedig a radarkontroll tartományán kívül esik. Hátrányos az is, hogy a

meglévő lokátorok a kis sebességű légi eszközöket csak bizonytalanul képesek észlelni, továbbá

hogy a pilóták jelentései időben általában véletlenszerűek. Az elmondottak alapján a jelenlegi

légiirányítás mellett a repülőgépek közötti követési távolságok szükségszerűen nagyok, a le- és

felszállások pedig - mind az időtényező, mind a valósidejű monitoring és kontroll hiánya miatt -

kritikusak. A repülőterek közelében nem megoldott a repülőgépek dinamikus és automatikus külső

ellenőrzése, monitoringja (pl. a repülési üzemmódnak és a repülő eszköznek megfelelő fékszárnyak

helyzete, futóművek stb.). Hasonló problémák jelentkeznek a hajózásnál, például kikötök

körzetében és a szárazföldi, például vasúti közlekedés irányításánál is.

A kutatásaim alatt folyamatosan kerestem az olyan műszaki megoldásokat és alkalmazási

lehetőségeket, amelyek alkalmasnak lehetnek a fotogrammetriai eljárások repüléstudományi, illetve

mérőkamera

mérőkamera

GPS műhold

Jeljavító egység
Vezérlő központ

3.5 ábra: Az automatizált vizuális monitoring feladatmegoldó hálózat
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a légi közlekedésben történő alkalmazásra. A fotogrammetriai eljárás kiterjesztése során rájöttem

arra, hogy a légi közlekedés területén elsősorban nem fotogrammetriai eljárásokra, hanem

automatizált vizuális monitoring eljárásokra van szükség. A repülés legkockázatosabb szakasza a

fel- és leszállások tartománya. Az adott üzemmódokon, a repülőtereken előírás szerint manuális

úton végzik ezt a feladatot. Ez a megoldás nem hatékony, továbbá a repülőtereken, illetve azok

körzeteiben bekövetkezett légi események arra utalnak, hogy nem is megbízható megoldás. Több

eset is előfordult, hogy valamely repülőgép zárt futóművel kísérelte meg a leszállást. Az

űrkutatásban is lehet példát találni arra, hogy a vizuális monitoring eljárásoknak a jövőben nagy

szerepük lehet, ilyen volt a legutóbbi űrsikló katasztrófa esete is. A megjelent közlemények szerint

a NASA megkezdte a kutatásokat ezen feladatrendszer műszaki megvalósítása tekintetében. A

kutatásaim során felvettem a kapcsolatot a hazai légi közlekedés szervezeteivel, a MALÉV-al és az

LRI-vel. A tárgyalások során mind a két szervezet komoly érdeklődést mutatott a lehetséges

technológia iránt. A továbbiakban a megvalósítás érdekében az erre a feladatra létrejött team

tárgyalásokat folytatott több vállalattal, így a HM EI Rt.-vel, a HTI-vel, valamint a Matáv Rt.-vel

is. A fejlesztés során a vizuális monitoring rendszer integrálódott egy komplex feladatmegoldó

informatikai kommunikációs hálózat részhálózatába. Az integrált rendszer bizonyos lehetséges

megoldásainak vizsgálatára a Matáv Rt.-vel közös kísérletsorozatot hajtottunk végre. Jelenleg az

adott komplex rendszer nemzetközi szabadalmi bejelentés alatt áll a PCT/HU02/00148-as

nyilvántartási számon, valamint a hozzákapcsolódó projekt kiépítését végezzük. A bevezető után a

teljesség igénye nélkül ismertetem az adott elgondolás vázlatát.

A felvetett problémát kezelő vizuális monitoring rendszer nem más, mint egy feladat specifikus

informatikai kommunikációs és feladatmegoldó informatikai hálózat [125,126]. Az eljárás

feladatrendszerének végrehajtása a rendszer automatizált támogatása mellett történik. A

feladatmegoldó hálózat feladata a félautomatizált vizuális monitoring eljárás biztosítása az említett

körzetek tekintetében, továbbá az operátorok és a légiirányítók számára eddig nem elérhető real-

time képi információk on-line biztosítása.

Az adott eljárásban a mérőkamerák feladata a digitális képi információk közlése a felügyeletet

ellátó vezérlő központ és más információs központok számára. A feladat automatizálásához

szükséges a repülő eszköz állapottérbeni helyzetének real-time ismerete, amely pl. biztosítható a

repülőgépek fedélzetén lévő műholdas navigációs rendszernek, a feladatmegoldó hálózatba történő

informatikai integrációja útján. A hálózat feladatmegoldó működése során az adatbázisok

adatforgalmát, a forgalmazás optimalizációját, valamint az adatbázisok feldolgozását és az azokhoz

kapcsolódó riportok összeállítását és azok - mind a belső, mind a külsőoldali - forgalmának

szervezését, továbbá a hálózatban lévő egységek munkájának szervezését és műszaki diagnosztikai

felügyeletét a vezérlő központ végzi el.
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Az eljárás vázlata

A vezérlő központ alapfeladata egyszer a rendszerében lévő egységek munkájának felügyelete,

másodszor az adott egységek között folytatott informatikai forgalom koordinálása és szervezése,

harmadszor az objektum követés matematikai modellezése (digitális képek fény-képalkotási

spektrum paraméter meghatározása, a nagyítás paraméter vektorok meghatározása, a mérőkamerák

szabályzó jeleinek kidolgozása, stb.), negyedszer a felügyelete alatt lévő egységek

feladatrendszereinek és informatikai igényének illesztése a légi forgalomi irányítási központ

feladatrendszerébe és informatikai forgalmazási rendjébe.

A vezérlő központ, illetve az operátorok parancsai alapján a mérőkamerák folyamatos

üzemmódban digitális alapú képi információkat továbbítanak a vezérlő központ számára, ahol az

adatok további feldolgozásra kerülnek. A mérőkamerák a vezérlő központtól és az operátoroktól

beérkező üzeneteket, mint üzemmód vezérlő parancsjeleket értelmezik.

A mérőkamerák vizuális objektumkövetés folyamatát egyszer a vezérlő központ és/vagy az

operátorok üzemmódot determináló parancsai, másodszor a vizuális monitoring eljárás alá vont

repülő eszköz által a vezérlő központnak továbbított és esetlegesen a DGPS műhold-navigációs

kompenzátor egység által kompenzált koordináta adatok, harmadszor a vezérlő központ által

kidolgozott szabályozási stratégia és szabályozási parancsjelek alapján hajtják végre. A

szabályozási parancsjelek végrehajtását a mérőkamerák mechanikai egységei, az objektív vezérlő

szerv és a digitális kamerák pozícionáló egységei végzik el.

Humán kontroll esetén az adott feladatot determináló paraméterek a vezérlő központ

kezelőegységétől, illetve opcionális esetben a hozzá illesztett 3D virtuális stúdiótól érkeznek.

A vezérlő központ feladata a közlekedésirányítási rendszerbe bekapcsolni kívánt objektum, pl.

repülőtér, hajókikötő, közlekedési csomópont beillesztése, illetve az adott objektumhoz kapcsolódó

vizuális monitoring feladatok megoldásának biztosítása. További feladata a rendszerében lévő

egységek munkájának felügyelete, az adott egységek között folytatott informatikai forgalom

koordinálása, szervezése, továbbá a felügyelete alatt lévő egységek feladatrendszereinek és

informatikai igényének regionális szintű illesztése a regionális szintet képviselő regionális irányító

központ feladatrendszerébe és informatikai forgalmazási rendjébe. Ezen feladat végrehajtását a

regionális irányító egység felügyeli és koordinálja. A vezérlő központ felügyelete alatt lévő

egységek párhuzamos adatfeldolgozásra alkalmas szoftver-hardver rendszerek. Az adott szoftver-

hardver rendszerek működése modellezhető, illetve helyettesíthető az adott feladat rendszerre

felkészített szoftver csomaggal. Kialakítható olyan modifikáció, amelyben a közlekedési körzet

jeljavító egység és/vagy a vizuális sajátjel generátor és/vagy a jel elő feldolgozó egység és/vagy a

diagnosztikai egység és/vagy az informatikai központ és/vagy a vizuális követő egység a hozzájuk
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tartozó feladat-rendszert modellező, illetve helyettesítő szoftvercsomagon keresztül a vezérlő

központ szoftver-rendszere alá vannak integrálva.

A közlekedési körzet jeljavító egység feladata az általa látható navigációs műholdak által

közvetített adatbázis leolvasása és a leolvasott adatbázis riportokban történő postázása a vezérlő

központ számára. Telepítése az adott repülőtér, illetve hajókikötő kitüntetett földrajzi pontjára

történik. Alkalmazásával a műholdas alapú helymeghatározás pontossága jelentős mértékben

meghaladja a kompenzálatlan koordináta mérési eljárás által szolgáltatott eredményeket. Az

említett riportokban postázott adatvektorok mindazon adatokat tartalmazzák, amelyek biztosítják a

differenciális műholdas helymeghatározást (pl. DGPS eljárás). Az adatokat a vezérlő központ

valamely információs központon keresztül továbbítja regionális szinten működő műhold-

navigációs kompenzátor egység számára, ahol azok további feldolgozásra kerülnek, majd a

regionális szinten működő informatikai egység riportban postázza a kompenzált koordináta

adatvektort az érintett repülő eszköz számára. Opcionális kiépítés esetén az említett

kompenzálatlan koordináta adatvektorok kompenzálását a regionális szinten működő műhold-

navigációs kompenzátor egység végzi el, majd azokat az informatikai központon keresztül

riportszerűen postázza az érintett repülő eszköz számára.

A mérőkamera egységek digitális képi információkat közölnek a regionális szinten működő

fotogrammetriai egység, valamint digitális képi információkat közölnek a regionális szinten

működő külső állapot monitoring egység számára. A mérőkamera egységek - amennyiben

fotogrammetriai méréseket és 3D közvetítést is kiszolgálnak - minimális kiépítése párban történik,

a közlekedési csomópont jó rálátást biztosító földrajzi helyén. A mérőkamera egységek a vezérlő

központ koordinálása mellett a következőket teszi: egyszer a külső állapot monitoring egység

parancsai alapján, az általa meghatározott időpontig folyamatos üzemmódban digitális alapú képi

információkat továbbít a rendszerbeli informatikai központon keresztül a vezérlő központ számára.

Az adatok ott további előfeldolgozásra, majd átirányításra kerülnek az informatikai központon

keresztül a regionális irányító központ és a felügyelete alatt álló egységek számára, valamint

opcionális esetben a vezérlő központ kezelő egysége és/vagy a kapcsolt 42a 3D virtuális stúdió

számára. A parancsok a mérőkamerákhoz mint üzemmód vezérlő parancsjelek érkeznek.

Másodszor a külső állapot monitoring egység üzemmódot determináló parancsai, továbbá az

érintett repülő eszközök által szolgáltatott és a műhold-navigációs kompenzátor egység által

kompenzált koordináta adatok, és az azt fogadó vizuális követő egység által kidolgozott

szabályozási stratégia és szabályozási parancsjelek alapján vizuális objektumkövetést hajt végre.

Az objektumkövetés feladatát a szabályozási parancsjelek végrehajtásával a mérőkamera objektív

vezérlő szerve és a pozícionáló egysége végzi el. Emberi irányítás alkalmával az adott feladatot

determináló paraméterek a vezérlő központhoz csatolt kezelő egységtől, illetve a hozzá illesztett



       Báthory Zsigmond: A repülőgép mozgásának sztochasztikus modellezési lehetőségei

32. oldal

virtuális stúdiótól a vezérlő központon és az informatikai központon keresztül a regionális szinten

működő fotogrammetriai egységhez, illetve külső állapot monitoring egységhez kerülnek, ahol a

kiírt feladatok végrehajtódnak.

A mérőkamerák opcionálisan a vezérlő központ koordinálása mellett a következőket teszi:

egyszer a kezelő egység és a hozzá illesztett 3D virtuális stúdió parancsai alapján, az ott

meghatározott időpontig folyamatos üzemmódban digitális alapú képi információkat továbbítanak

az informatikai központon keresztül a vezérlő központ számára. Az adatok ott további

feldolgozásra és átirányításra kerülnek az informatikai központon keresztül a regionális irányító

egység, illetve az ott működő kezelő egység és a hozzá illesztett 3D virtuális stúdió számára. A

parancsok a mérőkamerákhoz, mint üzemmód vezérlő parancsjelek érkeznek. Másodszor a kezelő

egység és a hozzá illesztett 3D virtuális stúdió üzemmódot determináló parancsai, továbbá az

érintett repülő eszközök által szolgáltatott és a műhold-navigációs kompenzátor egység által

kompenzált koordináta adatok, továbbá az azt fogadó vizuális követő egység által kidolgozott

szabályozási stratégia és szabályozási parancsjelek alapján vizuális objektumkövetést hajt végre.

Az objektumkövetés feladatát a szabályozási parancsjelek végrehajtásával a mérőkamerák objektív

vezérlő szerve és pozícionáló egysége végzi el.

A két mérőkamera pár egy rendszerré egyesíthető. Ekkor a két egység közös házban foglalhat

helyet, ahol a pozícionáló egység közös kiépítés mellett közös pozícióállítást biztosít, a beépített

digitális kamerák objektív vezérlő szervei pedig külön-külön párhuzamos módon, illetve akár

közös vezérléssel vannak ellátva. Ezzel a kialakítással az egyesített pár - mint egy sztereó digitális

munkaállomás - önmagában alkalmas fotogrammetriai mérések és 3D közvetítések digitális képi

kiszolgálására.

A vezérlő központ egység felügyelete alatt lévő egységek párhuzamos adatfeldolgozásra

alkalmas szoftver-hardver rendszerek. Az adott szoftver-hardver rendszerek működése

modellezhető, illetve helyettesíthető az adott feladat rendszerre felkészített szoftver csomaggal.

A vezérlő központ végzi a felügyelete alatt lévő egységek közötti munkához és információ

transzporthoz, továbbá a közte és a regionális irányító egység közötti kooperatív munkához és

információ transzporthoz kapcsolódó riportok előszítését és szerkesztését. A közte és a regionális

irányító egység között lezajló informatikai forgalmazás riportok (elektronikus okiratok) formájában

történik az informatikai központon keresztül. Adott esetben a vezérlő központ és a repülő eszközök

objektum-központjai között lezajló informatikai forgalmazás is riportok (elektronikus okiratok)

formájában történik az adott egységekben kiépített interface és kommunikációs rendszereken

keresztül.  A feladatmegoldó hálózat objektumai és egységei között az adatforgalmazás az

informatikai hálózatoknál szabványosított adatkapcsolati protokoll rendszeren alapul. Az adott

okirat csomagok megszerkesztése és összeállítása a vezérlő központ feladata, a riportok
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forgalmazását maga és a regionális irányító egység között kooperatív munkával kialakított

optimális forgalmazási stratégia alapján végzi. A vezérlő központ, a postázást megelőzően - a

postázandó adatbázis típusának megfelelő - adattömörítési és titkosító kódolási eljárást alkalmaz az

adott elektronikus okiratra, majd utasítást ad a sajátjel generátora számára az adott elektronikus

okirathoz kötődő digitális aláírás generálására.

A vezérlő központ végzi a mérőkamera egységek által szolgáltatott digitális képek elsőszintű

fény-képalkotási spektrum paraméter és a nagyítás paraméter vektorok meghatározását, majd azt

postázza a digitális képalkotás előkészítését végző jel-előfeldolgozó egység számára.

A vezérlő központ előállítja a közlekedési körzetben lévő légi eszközök kiegyenlítetlen

koordináta adatainak dinamikus adatbázisát, majd postázza a kiegyenlítés céljából a műhold-

navigációs kompenzátor egység számára. A koordináta adatbázis kiegyenlítése után a  műhold-

navigációs kompenzátor egység a kiegyenlített adatbázist visszaírja az említett adatbázisba. A

vezérlő központ a kiegyenlítetlen és/vagy a kiegyenlített koordináta adatbázisból az adott légi

eszközök fedélzeti központjaira nézve specifikusan előállítja a koordináta adatok idősor

prognózisát és matematikailag folytonos modellben tárolja azt.

A vezérlő központ végzi a fent említett közlekedésirányítási rendszer egységes digitális órajel

beállítását. A hitelesítő órajelet az adott közlekedési körzetért felelős regionális irányító központ

regionális irányító egységétől kapja, illetve adott esetben - elsődleges prioritás mellett - a műhold-

navigációs kompenzátor egység állítja elő a közlekedés körzet jeljavító egység mérési adataira

támaszkodva. A hitelesítési eljárás mindkét esetben folyamatos üzemmódban, diszkrét

időpontokban hajtjuk végre.

A sajátjel generátor egy feladat specifikus periféria, amelynek működését a vezérlő központ

koordinálja. Kiépítése és illesztése a vezérlő központhoz opcionális, amennyiben az általa

alkalmazott titkosítási és kódolási eljárásokat elégségesnek tekintjük. A vezérlő központ a közte és

a regionális irányító egység közötti kooperatív munkához és információ transzporthoz tartalmilag

összeállítja és előkészíti az aktuális riport anyagát. A következő lépésben a vezérlő központhoz

utasítására a sajátjel generátor elkészíti az összeállított és előkészített riportok digitális aláírását. Az

így aláírt riportok tekinthetők elkészültnek és kerülhetnek az informatikai központ által postázásra.

Az említett opcionális esetben, amikor nincs nyilvános kulcs, a vezérlő központ azonosítási kódja a

közlekedésirányítási rendszer által hitelesnek tekintett kódsorozat lesz. Ekkor az elektronikus

okiratok postázásánál az említett hiteles kódsorozat lesz a vezérlő központ által az okirathoz

hozzáfűzve.

A jel-előfeldolgozó egység feladata a regionális irányító egység felügyelete alatt álló külső

állapot monitoring egység kiszolgálásának előkészítése, azaz a mérőkamerák által szolgáltatott
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digitális képi információk képi minőségének javítása, továbbá a javított digitális képek

minőségének jellemzése. A feladatok regionális szintű koordinálását a külső állapot monitoring

egység végzi. Az egységbe érkező digitális képi információkat a mérőkamerák szolgáltatják, míg

azok munkáját a vizuális követő egység és a külső állapot monitoring egység koordinálja. Adott

esetben feladata a vezérlő központ felügyelete alatt álló fotogrammetriai egység és a 42a 3D

virtuális stúdió kiszolgálásának előkészítése, azaz a digitális képi információk képi minőségének

javítása, továbbá a javított digitális képek minőségének jellemzése. A jel-előfeldolgozó egység

működése során első lépésként fogadja a regionális irányító egység által szolgáltatott elsőszintű

fény-képalkotási spektrum és nagyítás paraméter vektorokat, ahol adott esetben az adott vektort a

vezérlő központ készíti el, továbbá a mérőkamerák által szolgáltatott diszkrét idejű digitális képi

információkat. Második lépésként a mérőkamerák által szolgáltatott digitális képeket minőségi

vizsgálatnak veti alá. A meghatározott képminőség paramétert riportban csatolja a külső állapot

monitoring egység számára. Harmadik lépésként a megelőző vizsgálat eredménye, az aktuális

fényviszonyok és a kiírt feladat alapján meghatározza az adott digitális képekre alkalmazandó

képjavító eljárások rendszerét és azok determináló paramétereit, továbbá az elsőszintű fény-

képalkotási spektrum paraméter felhasználásával a képalkotás alkalmazott fény-képalkotási

spektrum paraméter vektorát. A külső állapot monitoring egység, a fotogrammetriai egység

digitális képi kiszolgálása párhuzamos módon, különböző nagyítású és infra tartományú digitális

képei adatbázisokkal történik. A különböző infra tartományokat az fény-képalkotási spektrum

paraméter vektor determinálja, míg a különböző infra tartományra szűrt digitális képekre

alkalmazandó nagyítások mértékét a nagyítás vektor determinálja. Negyedik lépésként a beérkezett

digitális képekre alkalmazza a harmadik lépésben meghatározott paraméterek és eljárások

rendszerét. Végül ötödik lépésként továbbítja az előkészített digitális képeket a vezérlő központ

számára. A vezérlő központ továbbítja a digitálisan aláírt képi információkat a regionális irányító

egység számára, amely postázza azt a külső állapot monitoring egységnek.

A diagnosztikai egység feladata, hogy a regionális diagnosztikai egység diagnosztikai riportjai,

illetve a kezelő egység felületén előre beállított paraméterek alapján diszkrét időpontokban

lefolytatott diagnosztikai eljárásokra alapozva a vezérlő központ működését és működési minőségét

ellenőrizze, illetve felügyelje. Ha a diagnosztikai egység működése során valamelyik általa

diagnosztizált egység diagnosztikai eredménye nem megfelelő minősítést kap, akkor a regionális

diagnosztikai egység által a diagnosztikai egység által lefolytatott diagnosztikai eljárások

eredménye, az adott diagnosztikai egység rendszerében telepített diagnosztikai eljárás

programcsomag és az adott diagnosztikai egység számára rendelkezésére álló számítástechnikai

erőforrások alapján személyre szólóan összeállított diagnosztikai stratégiára alapozva a

diagnosztikai egység diagnosztikai végminősítő vizsgálatokat folytat le. Az adott opcionális
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diagnosztikai vizsgálat a regionális diagnosztikai egység utasítására is lefolytatásra kerülhet a

diagnosztikai egység által.

A lokátor-csatlakoztató egység feladata a vele párhuzamosan működő rádiólokációs eszközt a

közlekedésirányítási rendszerbe informatikailag bekapcsolja. A csatlakoztató egység az adott

rádiólokációs eszköz által szolgáltatott információkat digitálisan átalakítja, ha az adott lokátor nincs

felkészítve az információk digitális formában történő továbbítására, valamint a már digitalizált

információkat a vezérlő központon keresztül illeszti a közlekedésirányítási rendszerhez.

A vizuális követő egység egy adott közlekedési eszköz vizuális követését végzi a regionális

irányító egység és/vagy a manuális irányítás esetén a virtuális stúdió döntése alapján. A döntés az

első ismertetett esetben automatikus módon, illetve a közlekedésirányítási rendszerhez kapcsolt

informatikai hálózatról beérkező kérvények alapján születik. Az automatikus esetben és az

informatikai hálózatról beérkező kérvények esetén az adott döntésről a regionális irányító egység

riport formájában tájékoztatja az aktuális vezérlő központot.

A vizuális követő egység feladatai közé tartozik a regionális irányító egység és/vagy a virtuális

stúdió és/vagy az informatikai hálózatról beérkező kérvények által kijelölt objektum vizuális

követésének koordinálása, valamely közlekedési objektum digitális képi mintavételezésének

koordinálása, valamint a vizuális objektum-felderítési eljárás koordinálása. Ezen feladatokat a

felügyelete alatt álló mérőkamera állomások hajtják végre.

A fotogrammetriai egység, amely nem feltétlenül része a rendszernek, a közlekedésirányítási

rendszerbe be nem illesztett közlekedési eszközök vizuális felderítését és az adott vezérlő központ

vizuális felderítési körzetében lévő közlekedési eszközök 3D koordinátáinak becslését végzi. A 3D

koordináta becslési eljárás feladatának megoldása a fotogrammetriai egység és a 3D virtuális stúdió

együttműködése alapján jön létre. A feladat megoldását a mérőkamerák műszaki-technikai és

földrajzi telepítési adatainak a regionális adatbázisban tárolt adatbázisa támogatja. A vezérlő

központ mobil változatban is kiépíthető, amelynek vizuális körzete nincs feltétlenül lokátor

kontrollal támogatva. Ebben az esetben a fotogrammetriai szolgáltatás a vizuálisan felderíthető

közlekedési eszközök 3D koordináta meghatározásának kiegészítő eszközeként szolgál. A

fotogrammetriai egység működésének első lépéseként a regionális irányító egység beolvassa a

mérőkamerák szolgáltatott vizuális diszkrét képi mintavételek eredményét jelentő digitális képeket

a 3D virtuális stúdióba. A 3D virtuális stúdióban az operátor elvégzi a képi kijelölést és ezzel

létrehoz egy fotogrammetriai adatbázist. Második lépésként a regionális irányító egység beolvassa

a fotogrammetriai egység informatikai bemenetére a 3D virtuális stúdió által szolgáltatott

fotogrammetriai adatbázist, valamint a fotogrammetriai digitális képi adatbázisokat szolgáltató

mérőkamerák azonosító kódjait. Harmadik lépésként a fotogrammetriai egység beolvassa a
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regionális adatbázisból a képi adatbázisokat szolgáltató mérőkamerák műszaki-technikai és

földrajzi telepítési adatbázisát. Negyedik lépésként a fotogrammetriai egység elvégzi a

fotogrammetriai számításokat. A számítás eredményeként az adott közlekedési eszköznek a képi

adatbázisokat szolgáltató mérőkamerák földrajzi telepítési bázispontjaitól számított 3D koordináta

adataihoz jutunk. Ötödik lépésként a fotogrammetriai egység a kalkulált eredményeket továbbítja a

regionális irányító egység számára, amely azt továbbítja a kezelő egység számára grafikus

kijelzéshez, a paraméterekre igényt tartó munkaállomások számára, továbbá a regionális

térinformatikai egység számára, amelyek beillesztik az adott közlekedési eszköz koordináta adatát

a valóságos közlekedési helyzet dinamikus adatbázisába. A technikai kialakítás tekintetében

előnyös, ha a térinformatikai egység és a 3D virtuális stúdió egybeépítve van kialakítva.

A külső állapot monitoring egység nem feltétlenül része a közlekedésirányítási rendszernek. Az

egység feladata a vezérlő központ vizuális monitoring körzetében tartózkodó és a

közlekedésirányítási rendszer kontrolja alatt lévő közlekedési eszköz vizuálisan megfigyelhető

műszaki-technikai állapotának vizsgálata és vizuális objektum beazonosítás. A vizuálisan

megfigyelhető műszaki-technikai állapot vizsgálatára vonatkozó eljárás indítása kétféle módon

történhet. Egyrészt automatikus módon a vizuális követést illetően tárgyaltak alapján az ott

szereplő prioritási sorrend figyelembevételével, másrészt manuális módon valamely a

közlekedésirányítási rendszerbe bekapcsolt informatikai hálózaton működő munkaállomás

felkérése alapján. A munkaállomás lehet a közlekedésirányítási rendszert alkotó egységek

valamelyik kezelő egysége is. A regionális irányító egység automatikusan végrehajtatja a vizuális

követésre váró légi eszköz központok kijelölésére vonatkozó fentebb ismertetett eljárást. Az ott

szereplő első lépésben megtörténik a vizuális monitoring eljárással megfigyelhető közlekedési

eszközök kiválasztása. Az adott döntés alapján, ha az eljárásban az adott közlekedési eszköz

prioritási szintje megfelelő, illetve ha van az adott feladat végrehajtására szabad számítástechnikai

kapacitás, a következő eljárás automatikusan végrehajtódik. Első lépésként a fent tárgyaltak alapján

megtörténik az adott közlekedési eszköz vizuális monitoring feladatra történő kijelölése. Második

lépésként automatikusan végrehajtódik a vizuális követési feladat elsőszintű modellezése kapcsán

tárgyalt eljárás. Harmadik lépésként az előző eljárásokban automatikusan kiválasztott, az adott

feladat végrehajtásához kapcsolódó vezérlő központ által szolgáltatott digitális mozgóképes

információkat a külső állapot monitoring egységbe továbbítjuk további feldolgozás céljából.

Negyedik lépésként a külső állapot monitoring egység a következőket teszi: Egyszer a 3D (2D)

térinformatikailag modellezi és előállítja az adott közlekedési eszköznek az adott közlekedési

szituációhoz kapcsolódó optimális vizuális külső állapot 3D (2D) adatbázisát a regionális adatbázis,

a regionális térinformatikai egység adatbázisából kiolvasott kiegyenlített koordináta adatok hosszú

távú idősora, az adott feladat támogatását végző mérőkamerák telepítésének földrajzi
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koordinátaadatai és az adott közlekedési eszközhöz kapcsolódó dinamikus közlekedési terv alapján.

Ezt 3D modellezéssel oldja meg és az adott 3D modellt továbbítja a 3D virtuális stúdióba.

Másodszor biztonsági funkcióként a további eljárás-részekkel párhuzamosan lefuttatja a vizuális

objektum beazonosítási eljárást. Amennyiben egyezést talál az adott közlekedési eszköz

beazonosított típusa és a közlekedési tervben lévő típus között, elfogadja a következő eljárás

pontok eredményét. Harmadszor megvizsgálja a mérőkamerák szolgáltatott 3D, illetve 2D vizuális

diagnosztikai mintavételi adatbázis és az előzőekben megkonstruált optimális vizuális külső állapot

3D, 2D képi adatbázis távolságát. Ezt 3D, illetve 2D alak felismerési eljáráson keresztül valósítja

meg. Negyedszer a következő riportokat készíti el: az adott távolság alapján jelentést tesz a

regionális irányító egység számára, valamint a vizuális diagnosztikai mintavételi adatbázist on-line

módon közvetíti a 3D virtuális stúdióba. Ekkor az operátor közvetlenül 3D képeket vizsgálhat.

Amennyiben a vizuálisan diagnosztizált meghibásodás mértéke eléri a kritikus értéket, úgy a külső

állapot monitoring egység felszólítja a regionális közlekedési helyzet monitoring egységet az

ideiglenes leszállóhely automatikus kiválasztása és automatikus rávezetése eljárás lefolytatására.

Utolsó lépésben a regionális irányító egység riportban tájékoztatja az érintett objektumokat a

vizsgálatok eredményéről.
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IV. Fejezet

A mérési adatok előzetes feldolgozása

4.1 A mérés leírása

A kísérletek során egy Socata Tampico típusú repülőgépet alkalmaztam, amelynek általános

geometriai adatai a 4.1 ábrán láthatóak. A mérés elvégzésére összeállított fotogrammetriai

mozgásvizsgálati hálózatot a 4.2 ábrán vázoltam fel.

  

4.1 ábra: A mérésekben alkalmazott repülőgép jellemző
geometriai adatai
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4.2. ábra: A mozgásvizsgálati hálózat geometriai
elrendezése
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A mérés gyakorlati végrehajtása a gödöllői repülőtéren történt, a kísérletek végrehajtásakor az

időjárást a kis szélsebesség és a 600 m körüli felhőalap jellemezte. A 4.2 ábrán látható kamerák

VHS rendszerűek voltak, azaz a további feldolgozáshoz az elkészített képek digitalizációjára volt

szükség. Mivel számomra nem ált rendelkezésre digitális technika, a kamerák időszinkron

megvalósítását az időzítő központ biztosította.

A kísérlet megtervezése és megszervezése

A tudományos gondolkodás folyamatában - így a kísérletek megszervezésében és

megtervezésében is - alapvető fontosságú a megoldandó feladat elemi tényezőkre való bontása. Az

ismertetésre kerülő mérési eljárás operátor modelljét az 5.1 alfejezetben ismertetem, amely

szekvenciálisan modellezi a mérés folyamatát, valamint rámutat a mérési eljárás műszaki

sajátosságaira és korlátaira és néhány, talán eddig még ki nem használt lehetőségére.

Mint minden mérési eljárást, a tárgyalt eljárást is tekinthetjük egy véletlen kimenetelű

rendszernek. A véletlen ingadozásokat mutató diszkrét állapotterű rendszerek modellezésekor

döntő fontosságú lehet a kísérlethez tartozó teljes eseményrendszer feltérképezése. A vizsgált

mérési eljárás a kamerák munkája alapján diszkrét paraméterterű, folytonos állapotterű

sztochasztikus folyamatot állít elő a repülőgép átesés utáni mozgásának a vizsgálatára [26, 27, 28,

29]. A 6. fejezet rámutat néhány vizsgálati lehetőségre és néhány fontos eredményre, amely

integrált módon jellemzi a folyamat tulajdonságait. Az állapottér diszkretizálásával

megszerkesztésre kerül az említett teljes eseményrendszer, így diszkrét paraméterterű és diszkrét

állapotterű modell kerül a vizsgálat középpontjába. A fejezet végén kiemelt figyelmet szentelek a

Markov lánc modell alkalmazásának lehetőségeire.

A kísérletek tervezésénél, valamint az azt követő analízisnél fontos szerepet játszott a vizsgált

objektum, - az adott esetben a Socata Tampico repülőgép - továbbá az objektumot magába ölelő

állapottér és a repülőgép mérések közben kialakuló kölcsönhatásának a kvalitatív analízise. A

kvalitatív analízis igen fontos eredménye, hogy a vizsgált repülőgép az átesés utáni mozgása

vizsgálatakor merev testnek tekinthető.

A kvalitatív analízis nyújtott alapot a kvantitatív analízis eredményeinek meghatározására.

Ezen vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a repülőgép állapottérbeni mozgását 6 koordináta

sztochasztikus folyamat írja le. Ezek a repülőgép állapottérbeni súlypontjának sztochasztikus

folyamatai, valamint a repülőgép súlypontja körüli elfordulások sztochasztikus folyamatai. A

vizsgálatokat - a mérések és az analízis egyszerűsítése érdekében - a repülőgép geometriai

középpontjának állapottérben lejátszódó folyamataira összpontosítottam.
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A kísérletek megtervezésénél és szervezésénél fontos momentum: a számunkra jelentőséggel

bíró események - illetve esetlegesen ezen események valamely rendszereinek - statisztikai

vizsgálata. A vizsgálathoz szorosan illeszkedik a mérésben, illetve a mérési eredményekben

megjelenő valószínűségi változók, illetve sztochasztikus folyamatok statisztikai függetlenségének,

illetve statisztikai összefüggőségének vizsgálata és modellezése. A vizsgálataimban a 6

koordinátából 3 koordináta folyamat vizsgálatára fektettem a hangsúlyt, azaz a repülőgép

geometriai középpontjának az átesés utáni mozgása sztochasztikus folyamatát vizsgáltam. A

későbbi eredmények rámutattak arra, hogy a tárgyalt sztochasztikus folyamatok nem tekinthetőek

egymástól statisztikailag függetleneknek.

 A kísérletek és a kísérletekből származó eredmények adnak lehetőséget a szintézis

folyamatára. A szintézis alatt az analitikus eredmények általános és együttes vizsgálata alapján

általános érvényű eredmények megszerkesztését értjük. A vizsgálataimban arra törekedtem, hogy a

repülőgép geometriai középpontja átesés utáni mozgásának olyan modellelméleti tulajdonságait

mutassam ki, amelyek segítségével az adott problémához kapcsolódó további vizsgálatoknak utat

mutathatok. Valójában ez azt jelenti, hogy a folyamat vizsgálatakor bizonyító kísérleteket

végeztünk el, amelyek célja bizonyos hipotézisek, illetve ellenhipotézisek igazolása, illetve

elvetése. A vizsgálatokat sztochasztikus folyamat modellek felállítására és analízisére

koncentráltam, vizsgáltam az ahhoz kapcsolódó valószínűségi változók közötti statisztikai

kapcsolatok létét és minőségét, továbbá igyekeztem rámutatni a kimutatott eredmények néhány

mechanikai következményére.

4.2 Technikai feltételek

A repülőgép kontroll vesztése, illetve átesése utáni mozgásának vizsgálatát egy, az erre a

feladatra speciálisan kialakított fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózattal végeztem el. Az adott

alfejezet célja, hogy rámutasson a tárgyalt mérőrendszer optimális kialakításának néhány részletére.

A következőkben tárgyalt megfontolások nagymértékben építenek a mérések során felhalmozott

eredményekre és tapasztalatokra.

Induljunk ki a 4.2 ábrán látható mozgásvizsgálati hálózat geometriai és informatikai vázlatából.

Vizsgáljuk meg a mozgásvizsgálati hálózat kialakításakor: a hálózat megtervezésének kérdéseit,

valamint a mérés sajátosságainak megfelelő és optimalizálásra váró feladatok rendszerét. A

következő kérdésekre kell választ találnunk: milyen mérőkamerákat alkalmazzunk és azokat

milyen számban, milyen legyen a mérőkamerák geometriai elrendezése a mozgásvizsgálati

hálózatban, továbbá milyen informatikai hálózat szükséges a mérőhálózat működtetéséhez.
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Első lépésben vizsgáljuk meg a mérőkamerák optimális számának kérdéskörét. A válsz elég

nyilvánvaló, a mérések végrehajtásához minimum 2, azon túl tetszőleges számú mérőkamera

alkalmazható. A döntésünk előtt vegyük figyelembe, hogy a 2-nél nagyobb számú mérőkamera

alkalmazásával a vizsgált objektum traektóriája modellezésének pontossága nagymértékben

növelhető, azonban ekkor többszörösére nő a feldolgozásra váró képi és kiegészítő adatbázis

mérete. Amennyiben real-time mozgásvizsgálati hálózatot építünk ki, fokozott igények merülnek

fel az informatikai hálózat sávszélességével, valamint az ahhoz illeszkedő adatfeldolgozó

rendszerrel szemben. (Fontosnak tartom megjegyezni: a 2 mérőkamera alkalmazásához léteznek

sztereó kameraállások is.)

Vizsgáljuk meg az alkalmazásra kerülő mérőkamerák technikai feltételrendszerét. Az

alkalmazásból kitűnik, hogy mind a real-time, mind a nem real-time mozgásvizsgálati hálózatban

célszerű a digitális kamerák alkalmazása. Ekkor nincs szükség az analóg képek később történő

analóg-digitális átalakítására, továbbá real-time mozgásvizsgálati hálózatban az analóg kamerák

alkalmazására csak nagyon korlátozott esetekben van mód. Nagymértékben befolyásolja a mérési

pontosságot a mérőkamerák optikai rendszerének tulajdonságai. A fotogrammetriában alkalmazott

kamerák speciális, nagypontosságú optikai rendszerrel vannak ellátva, azok objektív elrajzolása a

köznapi életben alkalmazott kameráknak csak töredék része. Azonban a fotogrammetriai kamerák -

az alkalmazásuk körének megfelelően - a legritkább esetekben képesek másodpercenként több kép

elkészítésére, valamint szinkronizálásukra sincs általában lehetőség, inkább fényképezőgépek és

nem kamerák. Így egy költséghatékony, nagy dinamikájú objektumok mozgásának vizsgálatára

kialakított fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat tervezésénél felmerül a köznapi életben

mindennapos digitális kamerák alkalmazásának a lehetősége. A lencsehibák - optikai hibák -

szférikus és kromatikus abberáció, asztigmatizmus, vagyis összességében az optikai élességnek

nevezett tényezők hatását a rekesznyílás erős szűkítésével, azaz az optikai szélső sugarak

kizárásával csökkenthetjük. Amennyiben a mérési pontosság kiemelt szerepet játszik, az

alkalmazott digitális kamerák optikai rendszerének gyenge tulajdonságai, azok statisztikai

vizsgálatával nagymértékben csökkenthető, továbbá mint már említésre került a mérőkamerák

számának növelésével a pontosság tovább növelhető. Ezen kérdéskörhöz tartozik a mérőkamerák

időszinkron vezérlése. Amennyiben az időszinkron nem megoldható - pl. elavultnak tekinthető

analóg kamerákat alkalmazunk - a mérési eljárás alkalmatlan a feladat végrehajtására. Ha a közös

időjel nem biztosítható, az időszinkron megoldható egymástól függetlenül működő, és az adott

különálló mérőkamerákhoz rendelt időjel generátorok alkalmazásával is. Az általam kiépített

mozgásvizsgálati hálózatban is erre volt szükség, az időszinkront az időzítő központ biztosította. A

tárgyalt specifikációban műszaki feltételként jelentkezik a mérőkamerákhoz rendelt időjel

generátorok jt∆  idődifferenciája, mint valószínűségi változó szórásnégyzetének adott küszöbérték
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alatt tartása. A jt∆  idődifferencia léptékének illeszkednie kell a mérési időintervallum

nagyságához és az állapottérben vizsgált objektum dinamikájához. A probléma többféleképpen

megoldható. Egyik megoldás lehet, ha központi időjelet biztosítunk, a mi esetünkben is ez történt.

További lehetőség lehet - amennyiben a központi időszinkron nem biztosítható - a probléma

feloldása a GPS navigációs rendszernek a mérőrendszerbe történő adaptációjával. A megoldás a

GPS hálózat technikai adottságait használja ki, ahol az időjel generátorok szerepét a GPS eszközök

biztosítják. A megoldás alkalmazásával a mérőkamerák időszinkron pontossága meghaladhatja

akár a sec10 10− pontosságot, illetve az egységek esetében kvázi atomóra pontosság biztosítható.

Vizsgáljuk meg a mérőkamerák geometriai elrendezésének kérdéskörét. Annyi mondható el,

hogy azoknak illeszkedniük kell a vizsgált objektum geometriájához és mozgási tulajdonságaihoz.

Amennyiben lehetséges, nagyobb B bázistávolság alkalmazása a nagyobb távolságokra történő

mérések esetén nagyobb pontosságot eredményezhet. A számítások leegyszerűsítése érdekében

célszerű a mérőkamerák normál elrendezésének kiépítése, a mi esetünkben is ez történt.

Vizsgáljuk meg a mozgásvizsgálati hálózatban alkalmazott informatikai hálózat kérdéskörét.

Általánosságban annyi mondható, hogy a sávszélességnek és a rajta alkalmazott adatkapcsolati

protokoll tulajdonságainak illeszkednie kell a mozgásvizsgálati hálózatban végzett mérések

tulajdonságaihoz. Azaz hány mérőkamerát alkalmazunk, mekkora a másodpercenkénti elkészített

képek száma, real-time feldolgozás történik-e, a hálózatban pont-pont közötti kapcsolat van-e

kiépítve, vagy több helyen párhuzamos feldolgozás történik-e. Adott specifikációban a hálózatban

akár verseny mellett adatszórást valósíthatunk meg, továbbá a forgalmazásra kerülő adatcsomagok

milyen forgalmazási és titkosítási tulajdonságokkal vannak felruházva, stb.

A mérések gyakorlati végrehajtásakor, azaz a fénykép, illetve felvétel sorozat elkészítésekor

azok minőségét nagymértékben befolyásolják az aktuális fényviszonyok. A fotogrammetriai

gyakorlatban a nemkívánatos fényhatásokat előtétszűrőkkel tartják távol a képalkotást végző

fényérzékeny rétegtől. Az alkalmazott szűrő minőségének és műszaki paramétereinek

meghatározásához mérni, majd modellezni kell az áteresztett elektromágneses sugárzás spektrumát.

Fontos műszaki adat, hogy a kiváló minőségű szűrők meredek szűrőélűek, azaz nagypontossággal

zárnak ki egy meghatározott hullámhosszat. Az aktuális fényviszonyok meghatározását

fénymérőkkel végezhetjük, amelyek differenciálisan - a fényképezési tengely mentén diszkrét

fényerő mintavételi eljárás - vagy integráltan - a teljes tárgytérből a felvételt végző berendezésbe

érkező fényerőmérési eljárás - mérik a fényerőt.
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A kísérletek reprezentatív bemutatása:

A mérések gyakorlati végrehajtásakor és a mérés megtervezésekor igen fontos volt az

alkalmazott film minőségének meghatározása. A filmek érzékenységét DIN, vagy ASA szabvány

szerint adják meg. Egy kevésbé érzékeny film ugyanolyan megvilágítás mellett kisebb fedettséget

mutat, feketedési görbéje a magasabb érzékenységű filmmel szemben pozitív irányban

párhuzamosan eltolódik. A filmek minőségét jellemző másik tulajdonság a felbontóképesség (AV),

amit mmvonalpár / -ben adnak meg, azazhogy mm-enként hány vonalat - amelyek között

ugyanolyan széles köz van, mint a vonal szélessége - tudunk megkülönböztetni. Mivel a

fényelhajlási törvény a pontok szétválasztását csak meghatározott mértékig teszi lehetővé, adódik

számunkra az elméleti, optikai felbontóképesség határa, azaz:

4.3.a ábra: T0-1 időpillanat 4.3.b ábra: T0-2 időpillanat 4.3.c ábra: T1 időpillanat

4.3.d ábra: T2 időpillanat 4.3.e ábra: T3 időpillanat 4.3.f ábra: T4 időpillanat

4.3.g ábra: T5 időpillanat 4.3.h ábra: T6 időpillanat 4.3.i ábra: T7 időpillanat



       Báthory Zsigmond: A repülőgép mozgásának sztochasztikus modellezési lehetőségei

45. oldal

d
fkaholmmL

km
mmmAV === /2000/103

δµ
µ

ahol k  rekesznyílásérték. Az optimális felbontóképességet azon rekesznyílás értéknél érhetjük el,

amelynél az optikai és fényelhajlásból származó életlenség összege minimális. Az általam

összeállított mozgásvizsgálati hálózatban videó kamerákat alkalmaztam, ezek fényérzékenysége

hasonló módon vizsgálható, mint a filmeké. Továbbá a digitális rendszerek logikailag felkészítettek

arra, hogy a rekesznyílást automatizáltan kezeljék.

4.3 A mérési eredmények

A mérések során a 4.1 és a 4.2 ábrán bemutatott repülőgép és 3D fotogrammetriai

mozgásvizsgálati hálózat egy sztereó kép pár sorozatot szolgáltatott. Egy ilyen sztereó kép pár

sorozat - egyik kamera által szolgáltatott - rész képsorozata látható a 4.3 ábrasorozaton. Az

alkalmazott mintavételi gyakoriság 1 sec. volt. A kísérletekből származó mérési eredmények az 1.

sz. mellékletben találhatóak, valamint a tárgyalás tematikáját követő logikának megfelelően, az

aktuális fejezetekben.

4.4 A mérési pontosság becslése

Az összeállított fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat kialakítását tekintve megfelel a

fotogrammetriában alkalmazott kétképes kiértékelés normálesetéhez. Ekkor a két felvétel iránya -

illetve a méréshez alkalmazott mérőkamerák mérőhálózatbeli irányai - párhuzamos és a bázisra

merőleges. Az adott elrendezéshez kapcsolódó hibaelmélet a következőképpen foglalható össze.

A (3.1) egyenletrendszer lehetőséget teremt az ott definiált ( ) ( ) ( )iikik tptt ξηξ ,, 11 mérhető értékek

alapján, az ( ) ( ) ( )ikikik txtytz ,,  tárgykoordináták meghatározására. Az alfejezet célja, hogy

rámutasson a tárgykoordináták pontossága számításának néhány kérdésére. Az adott vizsgálatban

feltételezzük, hogy a mind a B bázistávolság, mind a C  kameraállandó hibátlan, valamint a mérés

során állandó értékek.

A levezetések mellőzésével a (3.1) egyenletrendszerből a hibaterjedési törvény alkalmazásával

levezethető a Zσ  középhibaérték [7,8]:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )tip
ikik

tip
i

iZ B
tz

c
tz

tp
cBt ξξ
ξ

σσσ == (4.1)
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ahol a 
Z
B  hányadost a bázisviszonynak, a 

c
Z  hányadost képméretarányszámnak bm  hívják. Fontos,

hogy a kép egészére érvényes egységes méretarányszám csak abban az esetben értelmezhető, ha a

képsík és a tárgysík egymással párhuzamos geometriai helyzetben vannak. Az alkalmazott

mozgásvizsgálati hálózat jó közelítéssel ezen speciális esetnek volt tekinthető. A terjedési törvény

további, a (3.1) egyenletrendszerre való alkalmazásával a keresett hibabecslési egyenleteket, azaz a

keresett középhibák [7,8] mérési folyamatokra kiterjesztett összefüggései:

( ) ( )
( )

( )
( )tip

ik
tip

ik
biZ cB

tz
B
tzmt ξξ σσσ == (4.2.a)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( )2
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( ) ( ) ( )
( ) ( )( )2

2
1

ibtip
ik

b
ik

ix tm
B
tzm
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tt ξξ σσξσ +






= (4.2.c)

ahol ( )ip tξσ  a parallaxis mérési pontossága [16].

A (4.2.a), (4.2.b) és a (4.2.c) összefüggésekből látható, hogy az ( ) ( )ikik txty ,  koordináták

pontossága egyenesen arányos a képméretarányszámmal. A ( )iZ tσ  magassági pontosság vagy

négyzetesen, vagy lineárisan függ a Z felvételi távolságtól, az adott esetben ez lineáris kapcsolatot

jelent. Fontos, hogy a különböző kameratípusok esetén a ( )iZ tσ  és a felvételi távolság közötti

egyenes arányosság csak kis látószögű és a nagy látószögű kamerák közötti tartományra igaz, az

igen nagy látószögű kamerák esetén az arányszám valamelyest csökken.

A precíziós komparátorok alkalmazásával, vagy jó minőségű analitikus térkiértékelő

készülékekkel elérhető pontosság általában [8]:

( ) ( ) ( ) ( ) 08.006.0,6, ±=±=±= i
in
zi

kis
ziyix ttmtt σσµσσ (4.3)

ahol a ( )i
kis
z tσ  értéke ezrelékben fejezi ki az adott hiba és a felvétel távolságának arányát kis és

nagy látószögű kamerák esetén, valamint a ( )i
in
z tσ  értéke ezrelékben fejezi ki az adott hiba és a

felvétel távolságának arányát igen nagy látószögű kamerák esetén. Fontos, hogy amennyiben a

koordináták számítása közben a járulékos paraméterek segítségével valamely hibaforrás

figyelembe vehető, akkor a hibavektorok értéke akár 50%-al is csökkenthető.
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V. Fejezet

A képi mintavételi frekvencia becslése a mérési eljárásban

A kialakított fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózatban alkalmazott mérőkamerák - a

műszaki sajátosságaiknak megfelelően - különböző „szalagtovábbítási” sebességűek lehetnek

(időegység alatt készített képszám). A vizsgált repülőgép átesés utáni állapottérbeni mozgása

folytonos paraméterterű sztochasztikus folyamatnak, illetve véletlen függvénynek tekinthető. Az

alkalmazott mérési eljárás sajátossága, hogy egy folytonos paraméterterű sztochasztikus folyamatot

diszkrét paraméterű sztochasztikus folyamatba transzformáló operátorként modellezhető, amely

képterében megjelenő folyamat vektorserege mérési hibákkal terhelt [20, 32, 35, 36, 37]. Az

említett operáció alkalmazása általános esetben információvesztést jelent [39, 40].

Minden hasonló transzformáció esetében fontos vizsgálat, az elveszített - illetve a „kiszűrt” -

információ mennyiségének becslése, azaz másként megfogalmazva: mikor és milyen feltételek

mellett lehetséges a torzításmentes adattömörítés [41 - 44].

A feladat kettős. Az első cél; azon mintavételezési frekvencia - a mérőkamerák által időegység

alatt készített kép-pár szám - becslése, amelynek alkalmazása esetén a mérési eljárást modellező

operátor képterében megjelenő diszkrét paraméterterű sztochasztikus folyamat - a diszkretizáció

okaira visszavezethető - torzulása adott korlát alatt marad [124].

A második cél azon mintavételezési frekvencia becslése - valójában az első célban

megfogalmazott mintavételezési frekvencia követelmény lehetséges gyengíthetőségének becslése -

amelynek alkalmazása esetén a mérési eljárást modellező operátor képterében megjelenő, diszkrét

paraméterterű sztochasztikus folyamatból a folytonos paraméterű sztochasztikus folyamat még

rekonstruálhatóvá válik [124].

5.1 A mérési eljárás algoritmusa

Modellezzük az alkalmazott mérési eljárást egy M  mérési műveleti operátorral. Operátoron

egy olyan előírást értünk, amely egy adott halmaz elemeihez ugyanazon, vagy egy másik halmaz

elemeit rendeli hozzá. Az M  megadását az M operátor tartományának MD , az M  operátor

képterének { }MDxMx ∈: , valamint az tM −  leíró szabály megadásával végezhetjük el.

A vizsgált mérési műveletet és eljárás az:

( ) 12345 )( MMMMMMM dig= (5.1.a)
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operátor szorzat alakban fogalmazható meg, amely konstrukcióban feltételeztem, hogy a

mérőkamera állomások között időszinkront valósítottunk meg. Az operátor szorzatban lévő

operátorok szerkezete és feladatrendszere a következő:

1M : [ ] Rtt m ⊂,0 → { } Rtttt m ⊂<<<< ,210 L  (5.1.b)

2M :{ } Rtttt m ⊂<<<< ,210 L → ( ){ }n
i

digmt
i

digt
i

digt kiKKK LL ,2,1,, ,,1,0
= (5.1.c)

digM : ( ){ }n
i
mt

i
t

i
t kiKKK LL ,2,1,,

10
= → ( ){ }n

i
digmt

i
digt

i
digt kiKKK LL ,2,1,, ,,1,0

= (5.1.d)

(5.1.e)

3M : ( ){ }n
i

digmt
i

digt
i

digt kiKKK LL ,2,1,, ,,1,0
= → ( ){ }n

i
digmt

i
digt

i
digt kiKKK LL ,2,1~,~,~

,,1,0
=

(5.1.f)

4M : ( ){ }n
i

digmt
i

digt
i

digt kiKKK LL ,2,1~,~,~
,,1,0
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5M : ( )




 = jt
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ID

lt klrrr ,,2,1,, ,1,10,0
LL → ( )





 = jt

szjlmtltlt klrrr ,,2,1,, ,,1,0
LL (5.1.g)

A megkonstruált modellben az 1M  operátor a [ ] Rtt m ⊂,0 zárt időintervallumhoz - azaz a

repülőgéppel végzett kísérlet lefolyásának időintervallumához - egy diszkrét időpont halmazt,

magát a mérés mintavételi időpont rendszert rendeli hozzá. Az operáció reprezentálja a mintavételi

időpontok között eltelt időparamétert, illetve a mintavételi frekvencia paramétert. (A fejezet

célkitűzéséből megérthető, hogy a következő vizsgálatainkban az 1M  operátor optimalizálása

központi szerepet játszik.)

Az 2M  operátor a mérés mintavételi időpont rendszerhez rendeli hozzá a mérési eljárásban

alkalmazott nk  kamerák által készített digitális képek halmazát. Az operáció megvalósítását a

méréskor alkalmazott mérő kameraállomások végzik el, az operáció sajátosságait korlátos

mértékben befolyásolhatjuk, azt elsősorban a rendelkezésünkre álló technikai eszközök műszaki-

technikai sajátosságától függ.

Amennyiben az alkalmazott kamerák analóg típusúak az digM operáció elvégzi azok analóg →

digitális átalakítását. Amennyiben az alkalmazott kamerák digitális típusúak, az adott operáció az

M operátor szorzatban nem szerepel, tehát az digM operáció modell a mérési eljárásban opcionális.

Az analóg → digitális átalakítás, valamint az ahhoz kapcsolódó veszteséges, illetve

veszteségmentes adat tömörítési eljárások az információelméletben kiemelt szerepet játszanak,
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velük külön szakirodalom foglalkozik [82,90]. A fotogrammetriai vizsgálatok esetén kedvező lehet

a tömörítetlen, illetve a veszteségmentes tömörítési eljárások alkalmazása.

Az 3M  operáció nk  mérőkamera állomások által készített, illetve az digM operáció által

átalakított digitális felvétel halmazból - a paramétertéren értelmezett rendezés megtartása mellett -

képjavítási eljárásokat végez. Az 3M  operáció megléte opcionális, automatizált eljárás esetén, real-

time követelmény mellett komoly feladatnak bizonyulhat. A képjavítási eljárások és algoritmusok

az információelméletben kiemelt szerepet játszanak, velük külön szakirodalom foglalkozik [49].

Fontos, hogy a képi minőségi követelmények matematikai megfogalmazásával különböző

matematikai alapú eljárások, pl. mesterséges neuronhálók munkájára támaszkodva az eljárás

rendszer nagymértékben automatizálhatóvá tehető.

Az 4M  operáció jt∀  mintavételi időpillanatban, minden mérőkamera állomás által, a

repülőgépen, illetve a vizsgált objektumon látható jt
szj kl ,,2,1 L=  pontok identifikációját végzi el.

Automatizált eljárás esetén az adott objektum identifikációra kijelölt ponthalmazának - az

alkalmazott azonosító eljárásnak megfelelő - kijelölése és „megjelölése” szükséges.

Az 5M  operáció végzi el az 4M  operáció által identifikált pontok fotogrammetriai úton történő

állapottérbeni koordinátáinak meghatározását. Az operátor valójában egy numerikus módszertani

algoritmus szekvenciát reprezentál, amely bizonyos specifikus - az adott esetben a repülőgép átesés

utáni mozgásában lévő - sajátosságok figyelembevételével komputeralgebrai úton automatizálható

rendszert jelent.

5.2 A repülőgép mozgásának leírásához szükséges mintavételezési frekvencia becslése

Az itt ismertetésre kerülő eljárás egy olyan operátort modellez, amelynek értelmezési

tartománya a mérési eljárás alapján előállított diszkrét állapotterű sztochasztikus folyamatok tere,

míg a képtere az 6R  vektortér.

Az előző fejezetben megfogalmazott 1M  operátor az M  operátor szorzat és algoritmus első

tagját reprezentálja. A mérési eljárás hatékonyságában döntő fontosságú a megfelelő mintavételi

időparaméter meghatározása, hiszen ez nagymértékben befolyásolhatja az alkalmazott

mérőkamerák típusát, a mérési eljárást követő analízist, valamint az analízis során - a vizsgálatok

célját szem előtt tartva - az elvégzendő műveletek számosságát.

A következő vizsgálatokban tekintsük rendelkezésre állónak az M  operátor által szolgáltatott

adatvektor sereget:

 ( ) kjmizyx jz
ti

jy
ti

jx
ti

j
ti

j
ti

j
ti ,,2,1,,2,1,,,,, ,,,,0,0,0 LL ==ϕϕϕ (5.2.a)
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ahol a vektor idősor első szelete az mizyx j
ti

j
ti

j
ti ,,2,1,, ,0,0,0 L=  a repülő eszköz súlypontjának,

míg a vektor idősor második szelete az mijz
ti

jy
ti

jx
ti ,,2,1,, ,,, L=ϕϕϕ  a repülő eszköz súlypontja

körül történő elfordulásának vektortere a edikj − kísérlet alatt, az ediki −  mintavételi időpontban.

Célszerű ezen vektort idősort, vektor idősor komponensekre bontani, azaz a vizsgálatot diszkrét

paraméterű valós idősorokra bontva alkalmazni. Így hat, szerkezetében és funkciójában eltérő

diszkrét paraméterterű sztochasztikus folyamatunk van. A tárgyalás általánossá tétele érdekében

ezek legyenek az:

( ) 6,,1,,2,1,,2,1, LLL === zkjmix zj
ti  (5.2.b)

folyamat sereg.

5.2.1 A becslési eljárás sztochasztikus approximációra alapozva

A feladat megoldásaként kettő, egymással ekvivalensnek tekinthető, csak részletekben

különböző megoldást mutatok be. Az első megoldás - valójában túl bonyolultnak tekinthető és csak

elméletben érdekes - algoritmusának első lépésében készítsük el az (5.2.b) diszkrét állapotterű

sztochasztikus folyamat sereg, folyamatos paraméterterű modelljeinek halmazát. A feladatot spline

( )pig htS ,  p=1,2 interpolációval oldjuk meg, két különböző mintavételezési időköz alkalmazása

mellett. (Az adott mérési eljárásban a mintavételezési időköz a kamerák által másodpercenként

készített képek számából adódik. A 2h  előállítható a mérési eljáráskor készített képsorozatok

szisztematikus kiritkításával.)

Az alkalmazott spline ( )pig htS ,  interpoláció (a mi esetünkben 3=g ) és algoritmus alapvető

tulajdonságai a következőképpen foglalható össze [45 - 47] [104] [106] [111]:

• A szakaszonkénti interpolációt az egész [ ]T,0  mintavételezési - kísérleti, illetve a

kapcsolódó megfigyelési - paraméter tartományon egyszerre készítjük el, az alkalmazott

polinom fokszáma legyen.  (5.3.a)

• A it  mintavételezési időpontokban igaz hogy:

( ) ( ) ixhtS zj
tipi ∀= ,

3 ,   és   ( ) [ ] 2,1,01,,3,2,0,3 =−=∈ LmiTChtS
dt
d

piL

L
L (5.3.b)

• A hiba becslése:  (5.3.c)



       Báthory Zsigmond: A repülőgép mozgásának sztochasztikus modellezési lehetőségei

51. oldal

( ) ( ) ( ) p
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h
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−≤≤ 11
4

4

3 max
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• A konvergenciák: (5.3.d)

( )( )( ) ( ) ( )tffésLhOfhfS
TtC

L
pC

L
p

≤≤

− ===−
0

4
3 max4,3,2,1,0,

• A spline ( )nO  műveletigénnyel állítható elő. (5.3.e)

Az eljárás második lépéseként - az első lépés eredményei alapján - megbecsüljük az előre

rögzített 0≥ε  interpolációs hibakorlát előállításához szükséges optimális ∗h  mintavételezési

időköz paramétert. A nehézséget az okozza, hogy a mintavételezett folytonos paraméter terű

sztochasztikus folyamat, azaz az f  számunkra valójában ismeretlen, csak annak a spline

interpolációval előállított modellje ismert. A bemutatandó megoldás az (5.4.a) egyenlőtlenség

rendszeren alapul:

( ) ( ) ( )
CC fhhfSfh 4

4
1

131 16
, ≤−=ε (5.4.a)

( ) ( ) ( )
CC fhhfSfh 4

4
2

232 16
, ≤−=ε

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2123132313 ,,,, hhfhfSfhfShfShfS εε +=−+−≤−

A (5.4.a) egyenlőtlenség rendszer átrendezésével és a (5.3.d) konvergencia tulajdonság

alkalmazásával:

 
( ) ( )
( )

( ) 44
4
2

4
1

2313
~

16~,,16
f

hff
hh

hfShfS
C

ε
≤→≤=

+

−
(5.4.b)

A repülőgép átesés utáni sztochasztikus mozgását diszkrét paramétertér alkalmazásával

modellező (5.2.b) sztochasztikus folyamat sereg keresett mintavételezési frekvenciája - a

sztochasztikus folyamat vizsgált koordináta összetevőjének és kiválasztott reprezentációjának

vizsgálati eredményeire támaszkodva - legyen az 
h
1

=ω . (5.5)

Az eljárás harmadik lépéseként az előző megfontolásokat alkalmazzuk az (5.2.b)

sztochasztikus folyamat sereg optimális mintavételi frekvencia vizsgálatára. Az (5.2.b) seregből,

spline interpolációra támaszkodva előállítjuk a:

( ) ( ) ( ) ( )( ) jtftftftf jjjj ∀= 621 ,, L (5.6)
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véletlen vektorfüggvény sereget, ahol ( )tf j
z  az ( )zj

tix ,  diszkrét állapotterű idősorból spline

interpolációval előállított folytonos paraméterű véletlen függvény. Rögzítsük mkj ,,2,1 L= , tkm − ,

azaz a mintavételi frekvencia optimalizálásakor vizsgált kísérletek számosságát. A továbbiakban a

a keresett optimalizált frekvencia vektort definiáljuk a következő módon:

( )621 ,,, ωωωω EEE L=∗ (5.7.a)

Alkalmazzunk a vizsgált ∗ω  sztochasztikus vektorfolyamat minden koordináta összetevőjének

becslésére - a vizsgálatra kijelölt mk  számosságú kísérletek alapján - torzítatlan, erősen konzisztens

becslést [9], azaz:









∑∑∑=
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m kkk 1
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1
2

1
1

1,,1,1~ ωωωω L (5.7.b)

A ( ){ } ( )∗∗∗→= 621621
~,,~,~,,2,1,,,: ωωωωωω LLL m

jjj kjT  statisztikát torzítatlannak nevezzük ha

minden becsült koordinátájára ( ) ∗== im
j

ii kjTE ωω ,,2,1 L , valamint erősen konzisztensnek ha

minden becsült koordinátájára ( ) 0lim
2

→






 − ∗

∞→
ii

i
TE ω , ahol ∗∗

ii ωω ~,  a vizsgált valószínűségi eloszlás

vektor diki − koordinátájának várhatóértéke és a statisztikával becsült várhatóértéke.

A már említett második megoldásban induljunk ki az (5.3.c) hibabecslési egyenletből. Az adott

megoldás első lépésben becsüljük meg a probléma megoldásában kulcsként jelentkező ( )
C

f 4

értékét legalább negyedrendű differencia séma alkalmazásával.

Az eljárás második lépéseként - az első lépés eredményei alapján - megbecsüljük az előre

rögzített 0≥ε  interpolációs hibakorlát előállításához szükséges optimális h  mintavételezési

időköz paramétert az (5.3.c) hibabecslési egyenlet segítségével, az (5.4.b) modellben

megfogalmazott módon.

Az eljárás harmadik lépésében az előzőleg ismertetett eljáráshoz hasonlatosan járunk el, azaz

alkalmazzuk az (5.7.a) definíciót és az (5.7.b) statisztikai modellt. A vizsgálatokban azonban nem

feltétlenül szükséges a vizsgált folyamat koordináta folyamatok szerinti mintavételi optimalizálása.

Ekkor az ∗ω~  értékének választható az ∗

∈

∗ = ωω
ωω

~max~ E
i

 vektor valószínűségi változó várható érték

vektorának „legnagyobb” koordinátája is.
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5.2.2 Becslési eljárás sávkorlátos sztochasztikus folyamat esetén

A második cél azon mintavételezési frekvencia becslése, amelynek alkalmazása esetén a

mérési eljárást modellező operátor képterében megjelenő diszkrét paraméterterű sztochasztikus

folyamatból a folytonos paraméterű sztochasztikus folyamat már rekonstruálhatóvá válik.

Induljunk ki az első probléma vizsgálatában spline interpoláció segítségével megkonstruált

(5.6) véletlen vektorfüggvény seregből, amit az ∗ω  mintavételi frekvencián állítottunk elő 0≥ε

hibakorlát mellett. Végezzük el a függvénysereg spektrál analízisét, azaz konstruáljuk meg a

következő transzformáció sereget [82,90]:

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) kjssss

zkjdtetfs

jjjj

tjj
z

j
z

,,2,1,,,

6,,2,1,,2,1

621 LL

LL

==

→∫ ===
∞

∞−

ωωωω

ω ω

      (5.8.a)

Amennyiben az (5.6)  folyamatok sávkorlátosak, illetve sávkorlátosnak tekinthetők [6,10], azaz:

( ) ( ) zjdtetfs
j
zB

j
zB

tjj
z

j
z ,

2,

1,
∀∫=

−

ωω , (5.8.b)

akkor alkalmazható az információ elméletből ismert mintavételi tétel [41, 42, 44, 48], azaz:
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 −=
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−∞= , (5.8.c)

ahol N
jz,ω a Nyquist frekvencia és ( ) ( ){ } jttftfP j

z
j

z
k

,1
~

lim ∀==
∞→

 összefüggés az igaz.

Tehát sávkorlátos esetben, amennyiben zjN
jz ,~~

, ∀≥∗ ωω  az ∗ω~  (5.7.b)-ban megfogalmazott

optimális frekvencia értéke információelméletileg enyhíthető kritériumként jelentkezik. Adott

esetben ∗Nω~  értéke (5.7.b)-hez hasonlóan legyen:









∑∑∑=
===

∗ mk

i

iN

m

mk

i

iN

m

mk

i

iN

m

N
kkk 1

,
6

1

,
2

1

,
1

1,,1,1~ ωωωω L (5.9)

Fontos, hogy a Nyquist kritérium közvetlenül is alkalmazható az (5.2.a) és (5.6) modellekre. A

kritérium alkalmazásával az eljárás nagymértékben leegyszerűsíthető.
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5.3 Az optimalizált mintavételi frekvencia hatása a mérési eljárásra

A repülőgépek kontrollvesztési, illetve átesés utáni sztochasztikus mozgásának hatékony

monitoring vizsgálata érdekében egy real-time 3D fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózatot

alkalmaztam. A mozgásvizsgálati hálózat és mérési eljárás hatékonysága, valamint pontossága

nagymértékben függ az eljárásban alkalmazott digitális képi mintavételezési stratégiától. Így a

stratégiát modellező képi mintavételezési paraméter optimalizálására lehet szükség. A repülőgép

kontrollvesztés, vagy átesés utáni sztochasztikus mozgása vizsgálatakor a 6. 7. és 8. fejezetekben

tárgyalt eredményekre támaszkodtam.

A vizsgálataim rámutattak, hogy:

1. A Socata Tampicó repülőgép geometriai középpontjának átesés utáni sztochasztikus

mozgását modellező, folytonos paraméterterű véletlen függvény sereg paraméterterének

diszkretizálásához - az alapvető tulajdonságok kimutatásához - elegendőnek tekinthető a

másodpercenkénti mintavételi stratégia.

2. A repülőgép átesés utáni sztochasztikus mozgása alacsonyfrekvenciás véletlen koordináta

függvény modell sereggel jól közelíthetőnek bizonyult.

3. Formálisan a vizsgált folyamat alacsonyfrekvenciásnak tekinthető. Az említett tényt

támasztja alá:

• A 6.1.a, 6.1.b és a 6.1.c ábrákon bemutatott koordináta függvények várhatóérték

függvény seregének idősorai.

• A 6.1 táblázatban összefoglalt, a relatív koordináta függvények várhatóérték

idősorára vonatkozó lineáris regressziós vizsgálati eredmények.
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VI. Fejezet

A repülőgép kontroll vesztés utáni mozgásának modellezése

6.1 A repülőgép átesés utáni mozgásának általános jellemzése

A vizsgált repülési üzemmódon a repülőgép dinamikai modellje elveszíti determinisztikus

jellegét és a mozgása minden időpillanatában jelentős véletlen ingadozásokat mutat. Egy folyamat

annál inkább tekinthető determinisztikusnak, minél kisebb mértékűek benne a véletlen

ingadozások, amelyek jellemezhetőek, pl. a második momentumokkal. A bemutatásra kerülő

vizsgálatok egyöntetűsége érdekében a repülőgép mozgásának leírására az (5.2.b)-ben definiált

alakot alkalmaztam. A fejezet célkitűzése, hogy egyszerű sztochasztikai és statisztikai vizsgálatok

[50- 81], valamint információelméleti eszközök segítségével [82-94] rámutassak a repülőgép átesés

utáni mozgásának néhány markáns jellemzőjére.

A repülőgép átesés utáni mozgásának jellemzése momentumokkal

Valamely valószínűségi változót a valószínűségi eloszlása jellemzi a leginformálisabb módon.

A gyakorlatban elvégzett vizsgálatok szükségessé tehetik az eloszlásban lévő információk bizonyos

típusú „tömörítését”, továbbá a tömörített információ vizsgálatát. Általános esetben az információ

tömörítése információvesztéssel járó folyamat, azaz esetünkben a tömörített információból a

vizsgált valószínűségi változó eloszlása nem feltétlenül rekonstruálható. Ilyen tömörítésnek

tekinthető a valószínűségi változó momentumainak statisztikai mintából történő meghatározása és a

valószínűségi változó tulajdonságainak jellemzése momentumain keresztül [50,51]. Az tr  véletlen

függvény siTti ,,2,1 L=∈  időparaméter sereghez tartozó momentum függvényein értsük a

következő tömörített információt [52,53]:

( ) ( ) ( ){ } skjrrMttmm k
js

ts
j

tsjsj ,,2,1,0,,,,,, 1
111 LLLL =>= (6.1)

Modellalkotási fogalom, a véletlen függvény függvényosztályba tartozása, azaz az tr  véletlen

függvényről Tt∈  akkor mondjuk, hogy ( )TLp  osztályba tartozik, ha [67,127]:

{ } TtrM p
t ∈∀∞< (6.2)
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A repülőgép kontrollvesztés, vagy átesés utáni sztochasztikus mozgása analízisekor vizsgáljuk

meg az első és a másodrendű momentumokat, valamint állítsuk elő azok folytonos matematikai

modelljét a következő megfontolásokra támaszkodva: A mérési eredményeket csoportosítsuk a

mjTt j ,,2,1 L=∈  vizsgálati időpontok szerint. Definiáljuk az 6=n  dimenziós valószínűségi

vektorváltozó várhatóérték függvényét és kovariancia mátrix függvényét (6.1) alapján a [52,53]:

{ } 6RrEm titi ∈= ( ) 66,2,1, ,,, Rxxx j
ti

j
ti

j
ti ∈L (6.3.a)

Az ( )TLxx b
tj

a
ti 2, ∈  véletlen függvények esetén a kölcsönös korrelációs függvény legyen [52,53]:

( ) { }[ ] { }[ ]{ } { }6,,2,1,,, L∈−−= baxExxExEttR b
tj

b
tj

a
ti

a
tijiba (6.3.b)

A (6.3.b) alapján a keresett kovariancia mátrix függvény:

( ) ( )
( ) ( ) ( ){ } { }a
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ti
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ti

a
tiiab

iiiba

xEmaholmxmxEtd

aholAtDttR
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∈= ×66
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(6.3.c)

A rendelkezésünkre álló kj ,,2,1 L=  kísérletek alapján, statisztikai úton végezzük el következő

becsléseket, a várhatóérték függvényre, [76,80]:
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majd az autokovariancia függvényekre:

( ) [ ] [ ]∑ −−=≈
=

k
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tiiabab mxmxtdd

1

,, ~~~ (6.4.b)

A (6.4.a) és a (6.4.b) statisztikák által szolgáltatott eredmények alapján modellezzük a

folytonos paraméterű sztochasztikus folyamat, folytonos paraméterű várhatóérték és

autokovariancia mátrix függvényét. A modellezésre harmadrendű spline interpolációt alkalmaztam.

Fontos, hogy amennyiben a vizsgált sztochasztikus folyamatot modellező mérési eredmények

mérési hibái domináns értéket vesznek fel, akkor a (6.4.a) és a (6.4.b) statisztikák által szolgáltatott

eredményekben domináns módon megjelenhet a hibák hibaterjedése. A probléma megoldására -

azaz a hibák szűrésére, illetve kiegyenlítésére - alkalmazható, pl. a technikailag egyszerű simító

spline approximáció. Amennyiben a mérési hibák nem dominánsak a valóságos értékekhez képest,

a modellalkotásban eredményesen alkalmazhatunk tetszőleges rendű spline interpolációs eljárást is.
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A következő eredményekre jutottam a repülőgép átesés utáni mozgásának jellemzésekor: (A

repülőgép geometriai középpontjára vonatkozó mérési és számítási eredményeket a 6.a, 6.b, 6.a,

6.b, 6.a, 6.b ábrák mutatom be.)

6.1.a ábra: X koordináta várhatóérték idősora 6.2.a ábra: X koordináta szórás idősora

6.1.b ábra: Z koordináta várhatóérték idősora

6.2.b ábra: Y koordináta szórás idősora
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6.1.b ábra: Y koordináta várhatóérték idősora
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6.2.b ábra: Z koordináta szórás idősora
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Vizsgáljuk meg az idősorokat lineáris regresszió analízis segítségével. Feladatunk, hogy

statisztikai úton becsüljük meg - a legkisebb négyzetek kritériumát felhasználva - azon bésm

paramétereket, amelyek alkalmazásával az bmxy +=  regressziós egyenes „legjobban” illeszkedik

a vizsgált idősor adataira. A paraméterek becslését a (6.5) statisztikák szolgáltatják [128].
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ahol: iξ  reprezentálja a repülőgép geometriai középpontjának X,Y és Z koordináta idősorait,

valamint η  az bésm  paramétereket, ( )⋅sh  az argumentumában szereplő változó standard hibáját. A

determináns együttható (det.ehat) a becsült és a tényleges X,Y és Z koordináta értékeket

hasonlítja össze.

Ha a determinációs együttható értéke 0,

akkor a regressziós egyenlet nem alkalmas az y

értékének előrejelzésére. A vizsgálat eredményeit

a 6.1 táblázatban foglaltam össze. A vektorértékű

sztochasztikus folyamatok vizsgálatában és

modellezésében igen fontos információ szolgáltat

számunkra a vektor koordináta folyamatok

statisztikai kapcsolata.

Amennyiben a hipotézis

vizsgálat számítási eredményei a

koordináta folyamatok statisztikai

függetlenségét mutatja ki, a

koordináta folyamatok

statiasztikailag önmagukban is

külön-külön vizsgálhatóak és

modellezhetőek anélkül, hogy az alkalmazott koordináta vetület modell információ veszteséget

szenvedne a projekció által. A statisztikai kapcsolatok jellemzésére általánosan elfogadott vizsgálat

a korreláció statisztika alkalmazása. A repülőgép geometriai középpontjára vonatkozó korreláció

vizsgálatok eredményeit a 6.2 táblázatban mutatom be.

A relatív koordináták lineáris regresszió
vizsgálati eredményei

Koordináta Y Z X
b 40,28 32,02 46,35
m -59,29 -31,51 -38,92

b hibája 6,13 1,86 1,21
det.ehat 0,94 0,98 0,99
y hiba 93,44 286,24 1 033,73

A repülőgép geometriai középpontja koordináta
függvények korreláció idősorai

Mintavételi időpontok
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

XY 1,00 0,99 0,97 0,98 0,92 0,95 0,92
XZ 0,75 0,76 0,81 0,84 -0,24 0,84 0,82
YZ 0,75 0,77 0,80 0,82 -0,17 0,80 0,76

6.1 Táblázat: A relatív koordináták lineáris
regresszió eredményei

6.2 Táblázat: A relatív koordináták korreláció idősora
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A vizsgálataim rámutattak, hogy:

1. A repülőgép átesés utáni mozgását leíró sztochasztikus folyamat nem stacionárius, sőt még

csak nem is gyengén stacionárius.

2. A geometriai középpont várhatóértékének terjedése jól közelíthető lineáris regresszió

alkalmazásával. A regressziós egyenes paramétereit a 6.1 táblázat tartalmazza.

3. A geometriai középpont koordinátái között erős statisztikai függőségi viszony áll fent a

mintavételezett paramétertartomány minden pontjában. A statisztikai kapcsolatok erősségét

jellemző korreláció idősorokat a 6.2 táblázatban láthatóak.

A folytonos sztochasztikus modell megszerkesztése

A repülőgép átesés utáni mozgása egy folytonos paraméter- és állapotterű sztochasztikus

folyamat. A mintavételezéssel nyert mérési eredmények az adott folyamatot diszkrét paraméterterű,

folytonos állapotterű sztochasztikus folyamatba transzformálta. Fontos feladat a paramétertér

diszkretizációjának statisztikai alapú folytonos kiterjesztése, valamint a folyamatot leíró zárt alakú

matematikai modell megszerkesztése. A feladatra kézenfekvően valamely paraméteres

eloszláscsalád nyújt lehetőséget. A feladat logikailag kettős: egyszer a mérési eredmények alapján,

valamely statisztikai próba eredményére támaszkodva válasszunk olyan paraméteres

eloszláscsaládot, amely minden mintavételi időpontban az előre megadott próba terjedelme mellett

modellezi a vizsgált valószínűségi változó sereget. Statisztikailag ez illeszkedésvizsgálatot jelent.

Másodszor a diszkrét mintavételi időpontrendszerhez tartozó, az előző lépésben statisztikai úton

elfogadott eloszlás sereget terjesszük ki folytonos paraméterterű folyamattá. A diszkrét

paraméterterű sztochasztikus folyamatot a paramétertéren értelmezett klasszikus rendezésre

támaszkodva értelmezhetjük, és a modellt a diszkrét mintavételi pontokhoz tartozó eloszlás sereg

paramétertereinek folytonos kiterjesztésével állíthatjuk elő. A folytonos kiterjesztésre

alkalmazzunk, pl. spline interpolációt [45]. Feltevésem szerint a repülőgép átesés utáni mozgása jól

modellezhető a normális valószínűségi eloszláscsaládnak a paramétertéren történő folytonos

kiterjesztésével. A számítások leegyszerűsítése érdekében a repülőgép geometriai középpontjának

átesés utáni mozgásának vizsgálatát és modellezését koordináta projekciónként végeztem el. A

mintavételi időpontokhoz rendelt valószínűségi eloszlás hipotézis vizsgálatokra a Kolmogorov-

próbát alkalmaztam [81,129]. A vizsgálat a következőképpen történik: Első lépésben a kiválasztott

mintavételi időponthoz tartozó mérési eredményeken végezzünk nagyság szerinti rendezést, majd

szerkesszük meg az ( )xFn empirikus eloszlásfüggvényt. A második lépésben számítsuk ki az

empirikus és - a 0H  hipotézisünket modellező - normális eloszlás távolságát a (6.6.a) összefüggés
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szerint. Mivel a valószínűségi eloszlás paraméterei nem ismertek számunkra, azokat statisztikával

becsüljük. A várhatóértéket a mintaátlaggal, a szórást korrigált empirikus szórásnégyzettel

becsüljük, azaz becsléses illeszkedésvizsgálatot végzünk.

( ) ( )xFxFD n
x

n −=
∞<<∞−

sup (6.6.a)

Amennyiben a 0H  hipotézis igaz, akkor egyszer a Glivenkó tétel [129] értelmében n

növekedésével nD  értéke zérushoz tart, másodszor a nDn  valószínűségi változó Kolmogorov

szerint:

( ) ( ) ( )∑ =−=<
∞

−∞=

−

∞→ k

zkk
n

n
zKezDnP

2221lim (6.6.b)

A ( )zK  függvény segítségével megadható olyan 0z  érték, amelyre 0H  fennállása - és megfelelően

nagy n esetén - jó közelítéssel teljesül, hogy:

( ) ( ) ε=>=− 001 zDnPzK n (6.6.c)

ahol ε  a próba terjedelme (ált. 05.0=ε  [95]). Amennyiben a próba végrehajtása során a nDn

aktuális értéke nagyobb mint 0z , a 0H  hipotézist ε−1  szinten elutasítjuk.

Az illeszkedés statisztikai hipotézisvizsgálatának eredmény idősorai

Mintavételi időpontokKoord.

függv.

Param.

tér T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
EX -10,73 -23,34 -44,41 -60,97 -77,43 -92,40 -102,92
DX 21,32 22,21 25,65 31,11 34,48 35,88 40,08

nDnmax
0,64 0,45 0,46 0,61 0,46 0,45 0,29

X
 k

oo
rd

in
át

a

Döntés igen igen igen igen igen igen igen

EY -23,44 -49,76 -88,56 -117,49 -128,42 -156,37 -146,31
DY 47,33 47,50 51,93 66,12 96,72 82,93 111,55

nDnmax
0,62 0,20 0,34 0,64 0,68 0,53 0,66

Y
 k

oo
rd

in
át

a

Döntés igen igen igen igen igen igen igen

EZ -10,54 -20,88 -38,74 -54,26 -31,10 -78,77 -75,03
DZ 15,32 14,34 19,52 24,42 142,52 25,38 42,01

nDnmax
0,71 0,52 0,45 0,33 0,65 0,35 0,31

Z
 k

oo
rd

in
át

a

Döntés igen igen igen igen igen igen igen

6.3 Táblázat: Az illeszkedés vizsgálat eredményei
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A vizsgálataim eredményeit a 6.3 táblázatban foglaltam össze. Az EZEYEX ,, szimbólumok

jelképezik a repülőgép geometriai középpontja ZYX ,,  koordináta összetevőinek várhatóértékét, a

DZDYDX ,,  szimbólumok pedig a repülőgép geometriai középpontja ZYX ,,  koordináta

összetevőinek varianciáját, szórását. A „Döntés” logikai változó arra utal, hogy a 0H  hipotézis

elfogadásra (igen), illetve elutasításra (nem) került. A vizsgálatban a klasszikus 05.0=ε paraméter

értéket alkalmaztam, amihez tartozó 0z  kritikus érték 35.10 =z .

A vizsgálataim rámutattak, hogy:

1. A repülőgép átesés utáni mozgását reprezentáló ZYX ,,  koordináta sztochasztikus

folyamatok - a paraméterpontokhoz tartozó hengerhalmaz sorozatot tekintve - Gauss

sztochasztikus folyamattal modellezhetőek. Az eredmény következményeként, a

koordináta összetevők valószínűségi eloszlása azok várhatóértékének, valamint szórásának

a folytonos kiterjesztésével a teljes vizsgálati időtartamra folytonossá tehető és így a

diszkrét paramétertér folytonossá tehető a Gauss eloszlásfüggvény modellre támaszkodva.

6.2 repülőgép átesés utáni mozgása állapotterének diszkretizációja, a diszkretizáció

optimalizációja

A vizsgált sztochasztikus folyamat folytonos paraméterterű és folytonos állapotterű, azonban a

vizsgálatot modellező mérési operátor azt diszkrét paraméterterű, folytonos állapotterű

sztochasztikus folyamattá transzformálja. Tegyük fel a következő kérdést: hogyan alkalmazható az

így előállított, transzformált és diszkrét paraméterterű folyamatra a matematikailag és

statisztikailag jól kezelhető diszkrét állapotterű modell. A válasz a következő módon fogalmazható

meg: egyszer a folyamat állapotterét osztályozásnak kell alávetnünk - aminek optimális

megválasztásához figyelembe kell vennünk a statisztikailag kiszűrhető információkat - másodszor

a megkonstruált osztályokhoz, az osztályokat reprezentáló kódot kell rendelnünk.

Az állapottér osztályozása alatt, annak olyan { } i
i

i
ti

j
ti

i
titi tRAésAAA ∀∑ ==∩=

Λ∈

60~  diszjunkt

felosztását értem, ahol az osztályhalmazok uniója kiadja az állapotteret. Az osztályok kódolása

alatt olyan ∗→ yAg titi
~:  függvényt tekintek, ahol ∗y   jelölje valamely { }syyy ,,, 21 L  halmaz

elemeiből álló véges sorozatok halmazát. A migti ,,2,1 L=  kódsorozat minden elemétől

követeljük meg, hogy egyértelműen dekódolható legyen, ami az adott modellre és az ahhoz

kapcsolódó vizsgálatokra való tekintettel - a célszerűség figyelembevételével - az ∗yésAti
~

közötti bijektív leképezést jelenti. Általános esetben a it  időpontokhoz rendelt titi gésA~
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halmazrendszer és kód nem feltétlenül stacionárius osztályozás és stacionárius kód. A folyamat

állapotterének osztályozását előre megkonstruált ( ) { }tmttm AAARtttO ~,,~,~:,,, 21
6

21 LL →  operátor

segítségével hajtottam végre. Mivel az operátor és kód entrópiája ( ) ( ) 0== titi gHOH  (a

követelményeink szerint dekódolható), valamint konstrukciójuk ismert, így azok dinamikus jellege

nem befolyásolja sem a modellalkotást, sem a modell által nyújtott információk kiértékelését.

A továbbiakban az elemzés alatt lévő feladattal kapcsolatosan megvizsgáltam az osztályozás és

kódolás optimalizálásának egy lehetőségét. A feladatot kvantálás-sal és az ahhoz kapcsolódó

algoritmussal [41] oldottam meg. Az eljárás gondolatmenete a következő volt:

A vizsgált folyamat állapotterének kvantáltján egy véges értékkészletű leképezést értünk:

 { }N
titititi

N
ti xxxAQ ,,,~: 21 L→ (6.7)

ahol N  a ( )ti
N
ti AQ ~  függvény képterének számossága. A feladat az tir valószínűségi változó

valamely hűségkritériumnak eleget tevő reprezentációjának előállítása. A kódolás hűségét a

kvantáló négyzetes torzításával ( )N
tiQD  mérjük [41,42], azaz adott j

tir  véletlen vektorsorozat

esetén:

( ) ( )( ) ( )( ){ } ( ) ( ) aholdrrfxrrQrErQrE
N

QD tititi
N

k k
tiA

k
tititititi

N

i

j
ti

N
ti

j
ti

N
ti

2

11

21
∑ ∫ −=−=








∑ −=

==

{ }N
tititi

N
ti xxxRQ ,,,: 216 L→ (6.8)

A { }N
tititi xxx ,,, 21 L  halmazt kvantálási szinteknek nevezzük, maga a N

tiQ  függvény lesz a kód. Fontos

modellalkotási tény, hogy a stacionárius Markov lánc modell alkalmazása esetén, a modellalkotás

homogenitása megköveteli, hogy az N  (a N
tiQ  operátor képtere halmazának számossága) statikus

paraméter legyen, azaz állandóRQN
ti =6: .  Az optimális kvantálási szint sorozat - valójában a

kód képterének - megkonstruálására vizsgáljuk meg a következő optimalizálási feladatot [41]:

( ) ( ) ( ) ( ) jtdrrfxr
drrf

ArxrE itititi
j

tiA

j
titi

j
tiA

tititi

j
titi

j
titi ,min12

∀→∫ −
∫

=






 ∈− (6.9.a)

Igazolható, hogy a feladat optimális megoldását [41] az:

( )
( )

( ) i

j
tiA

tititi

ti
j

tiA
tititi

j
tititi

j
ti t

drrf

drrfr

ArrMx ∀
∫

∫

=∈=       (6.9.b)
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feltételes várhatóérték szolgáltatja, ahol tir  szimbólum a vizsgált sztochasztikus folyamat it

paraméterére vonatkozó állapottere egy pontja, j
tix  a it  paraméterre és az j

tiA  halmaz osztályra

vonatkozó j
ti

j
titi xAg →:  kvantálási szint, valamint az ( ).tif  a sztochasztikus folyamat it

paraméterére vonatkozó valószínűségi eloszlás sűrűségfüggvény.

Fontos, hogy a feladat ezen típusú megoldásához az ( ) iti tf ∀.  valószínűségi eloszlás

sűrűségfüggvény sereg ismerete szükséges. Mivel számunkra a modellezett - ( ) iti tf ∀.

valószínűségi eloszlás sűrűségfüggvény sereg által valószínűségi mértékkel reprezentált -

valószínűségi változó sereg csak mintavételekből ismert, a feladat megoldására, illetve a megoldás

identifikálására különböző eljárások alkalmazhatóak [29,30,129]. Így, pl. a (6.9.b) összefüggésben

lévő integrál sorozatban, az ( ) iti tf ∀.  sűrűség függvényeket helyettesíthetjük a mintákból

származtatható empirikus eloszlásfüggvényekből származtatható empirikus sűrűségfüggvényekkel,

vagy valamely 0H  statisztikai hipotézis mellett illeszkedésvizsgálatot végzünk egy adott

statisztikai próba segítségével az abszolút folytonos valószínűségi eloszlással rendelkező

valószínűségi változók családjából. A probléma további tárgyalásával itt nem foglalkozom. Fontos

továbbá, hogy különböző stratégiák választhatóak a vektortér kvantálásának a megszerkesztésére.

A feladat megoldható a vektortér koordinátáinak egymástól független skalár kvantálásával - ekkor

az állapottér osztályai, az állapottér tégla alakú tartományai lesznek. A további munkában ezen

megszorítást alkalmaztam a vizsgálatokra, illetve a többdimenziós valószínűségi változó

eloszlásfüggvényének segítségével közvetlenül a vektortér kvantálására. A vektorkvantálás esetén

kisebb ( )N
tiQD  torzítás érhető el, azonban összetettebb a feladat megoldásához kapcsolódó

algoritmus [41]. Igazolható, hogy egy optimális vektorkvantáló kielégíti a következő feltételeket

[41], egyszer 6R  partíciója Dirichlet-partíció, azaz:

 { } i
k
titi

j
tititi

j
ti tésjkxrxrrA ∀≠∀−≤−= : , (6.10.a)

másodszor a kvantálási szintek az adott tartományok várható értékei (súlypontjai), azaz

 ( ) tititi
j

tiA
ti

y

j
ti drrfyrx 2minarg ∫ −= (6.10.b)

Igazolható továbbá, hogy a feltétel rendszer kielégítésére konstruálható megfelelő - a

kvantálást megszerkesztő - algoritmus, valamint a feltétel rendszer és a kapcsolódó algoritmus

alkalmazható skalár kvantáló esetén is. A probléma további tárgyalásával és más

információelméleti vonatkozásával itt nem foglalkozom.
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A feltevésem szerint a vizsgált folyamat diszkrét állapottérbeni reprezentálására alkalmas a fent

vázolt eljárásnál lényegesen egyszerűbb és kevesebb információ alapján megszerkeszthető

egyenletes kvantáló [41]. A ( ) NRQN
zti

6
,  szintű egyenletes skalár kvantálót úgy kapjuk, hogy a

sztochasztikus vektorfolyamat koordináta véletlen függvényeinek it  időponthoz tartozó képterét -

mivel skalár kvantálót alkalmaztam - azaz R -nek a mintateret lefedő [ ]ti
z

ti
z KK ,2,1 ,  halmazát N

egyenlő nagyságú halmazokra osztályozzuk. A kvantálási szintek az osztályok középpontjai

legyenek, függetlenül a rajtuk működő valószínűségi változó eloszlásától. Formálisan a kvantálás

modellje:

( ) ( ) Nj
N

KKjKrQ ti
z

ti
z

z
tizti

N
zti ,,2,11 ,1,2

,1,, L=
−

−+= (6.11.a)

ahol a 6,,2,1 L=z  paraméter reprezentálja a véletlen vektorfüggvény adott koordinátáját.

Igazolható, hogy amennyiben a vizsgált ztir ,  valószínűségi változó korlátos, azaz

[ ]ti
z

ti
z

zti KKr ,2,1, ,∈ , akkor a megszerkesztett egyenletes kvantáló torzítására, ( )N
ztiQD , -ra a

következő aszimptotikus összefüggés teljesül [41]:

( ) ( )
N

KK
qaholqQDQD

KK
N titi

N
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zti
N

zti
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,1,2
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,,
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,1,2 1212
1lim
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=≈→=











−∞→
(6.11.b)

továbbá ha a:

( )( ) ( ) ( ) ztiztiztiztiztiztizti drrfrfrfH ,,,,,,, log∫−= (6.11.c)

integrál - differenciális entrópia - véges, akkor az egyenletes kvantáló entrópiája [41]:

( )( ){ } ( )( )
( )( ) ( )( ) Nztiztizti

N
zti

ztiztiNzti
N

zti
N

qrfHrQH

rfHqrQH

2,,,,

,,2,,

log

loglim

−≈→

→=+
∞→ (6.11.d)

Tehát a ( )( )ztizti rfH ,,  differenciális entrópia a finom felosztású, egyenletes kvantáló

kimenetének - kvantálási szintek tömöríthetőségét - entrópiáját méri. Igazolható, hogy adott σ

szórású f  sűrűségfüggvények közül a normális eloszlás sűrűségfüggvényére a legnagyobb a ( )fH

differenciális entrópia. A feltevésem és az előzetes vizsgálataim szerint az ztir ,  valószínűségi

változó sereg eloszlása a becsült várható értékre nem szimmetrikus, ezért az egyenletes kvantálás

információ megtartó hatása nagyon jó lehet. A repülőgép mozgásának állapottérbeni leírása

egyszerűsítése érdekében - mint fent már tárgyaltam - válasszuk a vektortér koordinátáinak
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egymástól független skalár és egyenletes kvantálását. A megoldásnál a repülőgép mozgásának

állapottér osztályait, az állapottér téglalap alakú tartományai alkotják. Állítsuk elő a skalár

egyenletes kvantáló (6.5) és (6.10.a) modellje alapján a vizsgált ztir ,  vektorfolyamat egyenletes

vektor kvantálóját minden vizsgálati időpontra. Az algoritmus alapján szerkesszük meg az

6,,2,1, L=zr zti  vektorfolyamat minden 6,,2,1 L=z  koordináta véletlen függvénye állapotterének

egyenletes skalár kvantálóját, minden it mintavételi időpontra. A skalár kvantáló sereget a

következőképpen definiáltam:

( ) { } miészxzxxArQ zN
titi

z
ti

z
tizti

zN
ti ,,2,16,,2,1,,,,~: ,2,1

,
, LLL ==→ (6.12.a)

akkor az egyenletes vektorkvantáló formálisan:

( ) { } mixzxxArQ zN
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z
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vagyis:
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(6.12.c)

Így a (6.12.c) függvény a [ ]ti
z

ti
z KK ,2,1 ,  paramétervektor sereg alapján minden mintavételi

időponthoz a repülőgép mozgása állapotterét különböző „oldalhosszúságú” diszjunkt téglákra

bontja. A kvantálási értékek az adott téglák súlypontjai lesznek. A vizsgálataimat a repülőgép

geometriai középpontja által leírt sztochasztikus folyamatra koncentráltam. A kvantáláshoz

kapcsolódó osztályozási, mérési és számítási eredményeiket a 6.4.a, 6.4.b és a 6.4.c táblázatokban

foglaltam össze.

Kvantálási X koordináta kvantálási osztályai a mintavételi időpont rendszerhez
oszt. Mintavételi időpontok

határai T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
X min. 0,00 -75,72 -65,84 -97,96 -143,20 -172,40 -184,64 -195,60
X max. 0,00 16,71 16,14 -10,00 -23,56 -37,48 -50,20 -46,16

X 0 0,00 -75,72 -65,84 -97,96 -143,20 -172,40 -184,64 -195,60
X 1 0,00 -57,24 -49,44 -80,37 -119,27 -145,42 -157,75 -165,71
X 2 0,00 -38,75 -33,05 -62,78 -95,34 -118,43 -130,86 -135,82
X 3 0,00 -20,26 -16,65 -45,18 -71,42 -91,45 -103,98 -105,94
X 4 0,00 -1,78 -0,26 -27,59 -47,49 -64,46 -77,09 -76,05
X 5 0,00 16,71 16,14 -10,00 -23,56 -37,48 -50,20 -46,16

6.4.a Táblázat: X koordináta kvantálási osztályai
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Kvantálási Y koordináta kvantálási osztályai a mintavételi időpont rendszerhez
oszt. Mintavételi időpontok

határai T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Y min. 0,00 -170,81 -152,16 -216,32 -309,04 -367,32 -386,56 -400,40
Y max. 0,00 3,21 -16,74 -21,20 -52,64 -61,60 -38,16 23,60

Y 0 0,00 -170,81 -152,16 -216,32 -309,04 -367,32 -386,56 -400,40
Y 1 0,00 -136,01 -125,08 -177,30 -257,76 -306,18 -316,88 -315,60
Y 2 0,00 -101,20 -97,99 -138,27 -206,48 -245,03 -247,20 -230,80
Y 3 0,00 -66,40 -70,91 -99,25 -155,20 -183,89 -177,52 -146,00
Y 4 0,00 -31,59 -43,82 -60,22 -103,92 -122,74 -107,84 -61,20
Y 5 0,00 3,21 -16,74 -21,20 -52,64 -61,60 -38,16 23,60

6.4.b Táblázat: Y koordináta kvantálási osztályai

Kvantálási Z koordináta kvantálási osztályai a mintavételi időpont rendszerhez
oszt. Mintavételi időpontok

határai T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Z min. 0,00 -52,48 -46,24 -68,16 -99,16 -118,80 -127,72 -134,88
Z max. 0,00 13,16 -4,96 -5,52 -21,20 -39,52 -44,52 40,84

Z 0 0,00 -52,48 -46,24 -68,16 -99,16 -118,80 -127,72 -134,88
Z 1 0,00 -39,35 -37,98 -55,63 -83,57 -102,94 -111,08 -99,74
Z 2 0,00 -26,22 -29,73 -43,10 -67,98 -87,09 -94,44 -64,59
Z 3 0,00 -13,10 -21,47 -30,58 -52,38 -71,23 -77,80 -29,45
Z 4 0,00 0,03 -13,22 -18,05 -36,79 -55,38 -61,16 5,70
Z 5 0,00 13,16 -4,96 -5,52 -21,20 -39,52 -44,52 40,84

6.4.c Táblázat: Z koordináta kvantálási osztályai

6.3 A sztochasztikus hatások távolságának becslése és a folyamat „emlékezete”

A vizsgált sztochasztikus folyamat analízisében - és minden más, nem emlékezet nélküli

sztochasztikus folyamat esetén - kiemelkedő fontosságú lehet annak a vizsgálata, hogy az adott

rendszer hány „időegységre” emlékszik vissza. Az adott vizsgálatok által szolgáltatott eredmények

alapján döntést hozhattam a folyamat modelljének struktúrájáról, valamint képesek vagyunk a

vizsgált rendszer jövőbeni állapotának statisztikai becslésére. A vizsgálatokhoz két különböző, de

logikailag szoros kapcsolatban lévő információ elméleti fogalmat, valamint a statisztikában ismert

statisztikai mintavételi terv eljárást [95, 128] alkalmaztam. Mielőtt rátérek a konkrét vizsgálat

menetére, röviden ismertetem a későbbiek során a vizsgálatokban gyakran alkalmazott statisztikai

mintavételi terv eljárás algoritmusát, annak egyes alkalmazási lehetőségeit, valamint a

sztochasztikus hatások távolságának becslését előkészítő néhány információelméleti eredményt.
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A statisztikai mintavételi terv

Nagy terméktételek minőségének ellenőrzésekor gyakran nincs lehetőség a minden egyes darab

minőségi ellenőrzésére. A tételek minőség ellenőrzését az adott esetben az N  elemű tételből vett n

elemű minta vizsgálata alapján végezzük el, ahol általában Nn <<  igaz. A feladatra kidolgozott

statisztikai eljárást mintavételi tervnek nevezzük. Az ilyen terveket a mintavétel módja, a tétel

nagysága, a minőségi követelmények és statisztikai jellemzők adta szempontok alapján

tervtáblázatokba foglalják. Az eljárás a következőképpen épül fel [95, 128]:

A mintavételi terv elkészítésénél rögzítjük a tétellel szembeni minőségi követelményt. A

minőségi követelmény a selejtarány paraméter - a mi esetünkben a kiválasztott eseték aránya -

megadását jelenti. Amennyiben a vizsgálat során kimutatott selejtarány a selejtarány paraméter

alatti, akkor a tételt átvesszük, ellenkező esetben visszautasítjuk azt. A mintavételi terv

konstrukciójában arra törekszünk, hogy a számunkra elfogadható selejtarányú tételeket nagy

valószínűséggel elfogadjuk, míg a nem megfelelő selejtarányú tételeket nagy valószínűséggel

visszautasítsuk, azaz: a selejtarányra vonatkozó hipotézis vizsgálatot olyan próbával végezzük,

amelynél mind az elsőfajú, mind a másodfajú hiba valószínűsége kicsi. A vizsgálathoz definiáljuk a

következő hipotéziseket:

211100 ,:: εεésppHésppH ≥≤ (6.13.a)

ahol a 00 : ppH ≤  hipotézist vizsgáljuk a 11 : ppH ≥  ellenhipotézissel szemben. A ( )110 ,,, εεpp

paraméter vektor - ahol p  jellemzi a minőségi követelményt, az 1ε  elsőfajú és 2ε  másodfajú

hibavalószínűség mellett - teljesen meghatározza a statisztikai próbát. A feladat a következőképpen

interpretálható: valamely objektumhalmazt statisztikai mintavétellel kívánunk osztályozni, ahol az

objektumhalmaz számossága legyen N , a mintavételi szám n . Amennyiben a vizsgált objektum

halmazban a kimutatni kívánt objektumok pontos százalékos aránya (előfordulási valószínűsége)

0pp < , akkor a statisztika 11 ε−  valószínűséggel fogadja el 0H -t, továbbá amennyiben a vizsgált

objektum halmazban a keresett objektumok pontos százalékos aránya 1pp > , akkor a statisztika

21 ε−  valószínűséggel utasítsa el 0H -t, azaz fogadja el 1H -t. A hipotézisvizsgálat gyakorlati

végrehajtásakor az N  számosságú tételből n  elemű mintát vesznek, majd meghatározzák a

mintában lévő - és kimutatni kívánt - objektumok számát. Amennyiben az kisebb mint egy c

küszöbszám, akkor elfogadjuk 0H -t , ellenkező esetben elutasítjuk azt. Látható, hogy a feladat

visszavezethető a ( )nc,  paraméter vektor meghatározására, ahol:

( )nc, (6.13.b)
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a statisztikai mintavételi terv. A megoldás részleteivel itt nem kívánok foglalkozni, de

megjegyezem, hogy a keresett paraméter vektor

( )110 ,,, εεpp (6.13.c)

megoldását a következő:

1
0

0
2

1 !!
εε ≤∫≤∫

−∞ −
dt

c
etésdt

c
et np tc

np

tc
 (6.13.d)

egyenlőtlenség rendszer megoldása biztosítja. Az eljárás általános algoritmusa a következő

lépésekben fogalmazható meg:

Első lépésben határozzuk meg az j
hipr  mintavételi tervet determináló vektorhoz tartozó ( )nc,

paraméter vektort. A keresett paraméter vektort a (6.13.d) egyenlőtlenség rendszer megoldása

biztosítja.

Második lépésben az mi ,,2,1 L=  mintavételi időpontokból véletlenszerűen válasszunk ki - az

előző lépésben meghatározott ( )nc,  paraméter vektor alapján - n  mintavételi hip
nA bázis mintavételi

részhalmazt.

Harmadik lépésben, az előző pontban megszerkesztett n  elemű hip
nA  rész mintavételi időpont

halmazhoz végezzük el a diszkrét paraméterterű és folyamatos állapotterű sztochasztikus folyamat

állapotterének kvantálását, és ezzel párhuzamosan a kvantálás optimalizálását (a 6.3 fejezetben

tárgyaltam).

Negyedik lépésben végezzünk kalkulációt, illetve statisztikai becslést az aktuális

vizsgálatokhoz kapcsolódó paraméterek, keresett valószínűségek, vagy átmenet valószínűségek

becslésére a kvantálás és a mérési eredmények alapján.

Ötödik lépésben végezzük el a kitűzött feladatot, azaz a hipotézis vizsgálatát, amely a ( )nc,

paraméter vektor alapján egy leszámlálási feladatra egyszerűsödik.

A vázolt eljárás megköveteli, hogy az N  számosságú tételből vett n  elemű minta egyenletes

valószínűségi eloszlású halmazból származzon, azaz véletlen mintavételt végezzünk. Amennyiben

az n  paramétert valószínűségi változónak tekintjük, úgy a ( )nc,  mintavételi terv tovább

fejleszthető két, vagy többfokozatú tervvé. A többfokozatú eljárás alkalmazásával - a mintavételi

eljárás „jóságának” megtartása mellett - az n  mintaszám csökkenthető. A mintaszám

csökkentésének egy másik lehetősége a szekvenciális próba módszerének alkalmazása.
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A sztochasztikus hatások távolságának becsléséhez kapcsolódó információelméleti

megfontolások

Definiáljuk egyszer valószínűségi változók kölcsönös információja-t [41-44]:

( ) ( ) ( ) ( )YXHYHXHYXI ,, −+= , (6.14)

ahol a ( ).H  a Shannon-féle entrópia. A kölcsönös információ néhány, általam a következő

vizsgálatokban alkalmazott és egyben alapvető tulajdonságait a 6.15-s összefüggésekben foglaltam

össze [41,44]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )XYIXYHYHYXHXHYXI ,, =−=−= , (6.15.a)

( ) 0, ≥YXI (6.15.b)

( ) ( ) ( )YHésXHYXI ≤, (6.15.c)

( ) ( ) ( )( ) fgYfXgIYXI ,,, ∀≥  -re. (6.15.d)

Definiáljuk a valószínűségi változók relatív információját [41], azaz az:

( ) ( )
( )

( )
( )XH

YXH
XH
YXIYXR −== 1, (6.16.a)

mennyiséget, amelynek alapvető tulajdonsága, hogy [41]:

( ) 10 ≤≤ YXR , ( ) { }kfüggetleneYésXhaYXR ↔= 0 (6.16.b)

( ) ( ){ }YfXhogyfhaYXR =∃↔= ,1 . (6.16.c)

A (6.14) összefüggésben szereplő ( ) tH −.  definiáljuk a Kullback-Leibler távolság alapján [129]:

( ) ( )

eloszlásokGésP
d
dGg

d
dPp

aholdxxp
xg
xpdxP

xg
xpGP

pN pN

,

)()(
)(
)(ln

)(
)(ln,

µµ

µρ

==

∫ ∫==

  (6.17)

A (6.17) távolságnak - ( )GP,ρ  valójában nem metrika, hiszen nem szimmetrikus függvénye

nekP −  és nekG −  [129] - fontos szerepe van a becslések aszimptotikus viselkedése és hipotézisek
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vizsgálatai szempontjából. Amennyiben 1=G  eloszlást választunk, akkor az entrópia fogalma

modellezhető a következő definícióban [41,129]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫−=→∫=
pNpN

dxxpxpPHdxxpxpGP µµρ 22 log)()(log, (6.18)

A )(xP  eloszlás entrópiája diszkrét valószínűségi változó esetén a következőképpen alakul [41,42]:

( ) ( ){ } ( ) ( )i
n

i
ii xpxpxpEH =∑ =−===

=
ξξξξ 2

1
2 loglog (6.19.a)

ahol: ξ  diszkrét valószínűségi változó. A feltételes entrópia diszkrét, véges értékkészletű

valószínűségű változó esetén definíció szerint [41,42]:

( ) ( ) ( )∑ ∑−=
∈ ∈Yy Xx

yxpyxpYXH 2log, (6.20)

Az entrópia néhány, a későbbiekben általam is hivatkozott tulajdonságai a következőképpen

foglalható össze [41,42]. Egyszer:

( ) nXH 2log0 ≤≤ (6.19.b)

ahol: X  diszkrét valószínűségi változó n  különböző értéket vehet fel pozitív valószínűséggel. Igen

fontos tulajdonság, hogy az egyenlőtlenségben a baloldalon akkor és csak akkor áll egyenlőség,

ha X  1-valószínűséggel konstans, továbbá a jobb oldalon akkor és csak akkor áll egyenlőség, ha

X egyenletes eloszlású valószínűségi változó. Ez azt jelenti a számunkra, hogy determinisztikus

„valószínűségi változó” azaz a függvény entrópiája zérus, továbbá az egyenletes eloszlású

valószínűségi változó esetén - amely bizonytalansága a legnagyobb - az entrópia eléri az általa

felvehető maximumot. A maximum diszkrét és véges értékkészletű valószínűségi változó esetén

korlátos érték, valamint megegyezik az általa generált teljes eseményrendszer számosságával.

Másodszor:

( ) ( ) ( )YHXHYXH +≤, (6.19.c)

ahol diszkrét valószínűségi változókra az egyenlőség akkor és csakis akkor áll fent, ha

YésX független valószínűségi változók. Harmadszor:

( )( ) ( )XHXgH ≤ (6.19.d)

ahol: diszkrét valószínűségi változókra az egyenlőség akkor és csakis akkor áll fent, ha

g invertálható függvény [82 - 94]. A 6.15-s és a 6.19.-es összefüggésekből látható, hogy az

( )YXR  mérőszám előnyös valószínűségi változók sztochasztikus kapcsolatának jellemzésére, sőt
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előnyei markánsabbak mint a korrelációs együtthatóé, hiszen egyrészt a korrelációs együttható

nulla voltából nem következik a függetlenség, másodszor a korrelációs együttható elsősorban a

valószínűségi változók lineáris függőségét modellezi, valamint annak mértékét reprezentálja.

A vizsgálat menete

A sztochasztikus hatások távolságának becslésére alkalmazzuk a statisztikai mintavételi terv,

valamint a vizsgálathoz kapcsolódó információelméleti megfontolások alfejezetekben tárgyalt

eredményeket.

Első lépésben végezzük el a (6.5) kvantálási osztályozás és leképezés sorozat megszerkesztését

(2.a, 2.b, 2.c táblázatok).

Második lépésben - a kj ,,1L=  kísérletek eredményeire támaszkodva - a mérési eljárás által

szolgáltatott idősorok és az előző lépésben megszerkesztett kvantálási osztályozás alapján

végezzük el az idősor rendszer állapottere kvantálási osztályozásához tartozó relatív gyakoriság

sereg megszerkesztését. A kapcsolódó eredmények a 6.5.a, 6.5.b és a 6.5.c táblázatokban láthatóak.

A megszerkesztett relatív gyakoriságok reprezentálják számunkra az idősor állapotterében - a

kvantálási osztályozásnak megfelelő teljes valószínűségi eseményrendszer - valószínűségi eloszlás

seregét. A becslést alkalmasan választott statisztikával végezzük, pl. mintaátlag számításával. Így

it∀  mintavételi időpontra előáll az alkalmazott statisztikával becsült valószínűségi eloszlás

sereg: ( ){ } milAPAP ltilti L,2,1~
=∆∈∀→= . Fontos, hogy a j  kísérletszám emelésével a

miPti L,2,1=  valószínűségi eloszlás sereg elemi eseményeihez - az alkalmazott statisztika

tulajdonságaitól függő mértékben - a  ( ) ( )jtijti APAP →
~  konvergencia áll fent. Sőt több is igaz: (a

következő feltétel és a hozzá kapcsolódó konvergencia előnyös tulajdonsága rámutat az A~

osztályozás megszerkesztésének egyfajta optimális  kritériumára).  Az nR  tér ℑ  halmazrendszerét

végesen approximálhatónak nevezzük [129], ha tetszőleges 0>ε  esetén létezik olyan másik ( )εℵ

halmazrendszer, amelyre egyszer ( )εℵ  véges, másodszor tetszőleges ℑ∈B  halmazhoz létezik

olyan ( )εℵ∈21, AA , hogy:

( ) ε<−⊂⊂ 1221 AAPésABA (6.20.a)

Igazolható hogy az nR  tér összes konvex halmazból álló ℑ  halmazosztály végesen approximálható

[129]. Így a Glivenkó-Cantelli tétel általánosításából következik, hogy az abszolút folytonos

valószínűségi eloszlások terén a Lebesque-mértékre nézve igaz, hogy:
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( ) ( ) ..0sup mmAFAFn
A

→−∗

ℑ∈
(6.20.b)

A (6.20.a) és a (6.20.b) alapján, amennyiben az A~  osztályozás az 6R  tér konvex részhalmazainak

osztályaiból épül fel - ami az optimális kvantáló megszerkesztésénél természetszerűleg biztosítható

- akkor ( ) ( ) ..0~sup
~

mmAPAP jtijti
AjA

→−
∈

  konvergencia tulajdonság érvényesül.

Harmadik lépésben a (6.16.a) összefüggésben definiált relatív információ (6.16.b) (6.16.c)

tulajdonságai alapján szerkesszük meg a sztochasztikus hatások távolsága hipotézis vizsgálatához

kapcsolódó:

[ ]1,0∈∆tC (6.21.a)

statisztikai függetlenségi döntési paramétert, és a

htt∆ (6.21.b)

hatástávolság paramétert.

Negyedik lépésben, egyszer a vizsgált diszkrét paraméterterű sztochasztikus folyamat

paraméter teréből - a paramétertéren egyenletes valószínűségi eloszlást generálva - válasszunk ki a

statisztikai mintavételi terv eljárásban megfogalmazott, a (6.13.c) összefüggésben definiált

( )110 ,,, εεpp  paraméter vektornak, valamint a (6.13.c) összefüggésben definiált ( )nc,  mintavételi

tervnek megfelelő számosságú bázis nmht =  mintavételi időpont rendszert. Amennyiben

nincsenek különleges megfontolások, úgy a mintavételi gyakorlatban alkalmazott paraméterekre a

( )15.005.0,1.001.0,08.0,02.0 LL=∆t
hipr . Másodszor a bázis időpont rendszer és a vizsgált htt∆

hatástávolság paraméter alapján szerkesszük meg a htt∆  paraméterrel eltolt htm∆ vizsgálati időpont

rendszert, azaz legyenek a definíciónk szerint:

[ ] [ ]ht
in

ht
i

ht
i

ht
inii

ht ttttttméstttt ∆+∆+∆+=∆= ,,,, 2121 LL (6.22.a)

A további vizsgálataimban alapvető összetartozó vizsgálati időpont pár rendszert a

következőképpen értelmeztem:

( ) ( ) ( )[ ]ht
inin

ht
ii

ht
ii ttttttttt ∆+∆+∆+ ,,,,,, 2211 L (6.22.b)

Ötödik lépésben a (6.21.d) összefüggésben definiált mintavételi időpont párokhoz rendeljük

hozzá a statisztikailag megbecsült relatív információ mennyiség seregét, azaz:
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )




 ∆+





 ∆+





 ∆+ in

ht
ini

ht
ii

ht
i trttrRtrttrRtrttrR ,,, 2211 L (6.23)

Hatodik lépésben a sztochasztikus hatások távolságának becslése problémakör vizsgálatát

végeztem el a tárgyalt információ elméleti megfontolások, valamint az ismertetett statisztikai próba

alapján. A vizsgálataimban az t
hipr∆  vektorhoz tartozó hipotézis rendszer a következő:     (6.24.a)

{=∆tH0 A vizsgált folyamatban a htt∆  hatástávolság paraméter alapján a

htth mést ∆ mintavételi halmazokat, mint tételt tekintve: ( ) tCR ∆≤⋅⋅  esetek aránya

0p< } (6.24.b)

{=∆tH1 A vizsgált folyamatban a htt∆  hatástávolság paraméter alapján a

htth mést ∆ mintavételi halmazokat, mint tételt tekintve: ( ) tCR ∆≤⋅⋅  esetek aránya 1p> }

A tH ∆
0  értelmezése: Amennyiben ( ) tCR ∆≤⋅⋅  valamely ( )ht

ijij ttt ∆+,  időpont párban, akkor a

vizsgált sztochasztikus folyamat ijt  paraméter pontjában a rendszerben lévő sztochasztikus hatást

htt∆  hatástávolságnál kisebbnek tekintjük. A hipotézis értelmezése: a mintavételi tétel párt

tekintve, a mintavételi időpont pár szekvenciához tartozó és kimutatottan a rendszerben lévő

sztochasztikus hatás a „ htt∆  hatástávolságnál kisebb vagy egyenlő” ítélet alapján kimutatott esetek

aránya kisebb, mint 0p  százalék.

A tH ∆
1  értelmezése: A tH ∆

0  hipotézisnek ellentmondunk, azaz a mintavételi tétel párt tekintve,

a mintavételi tétel pár szekvenciához tartozó és kimutatottan a rendszerben lévő sztochasztikus

hatás a „ htt∆  hatástávolságnál nagyobb vagy egyenlő” ítélet alapján kimutatott esetek aránya

nagyobb, mint 1p  százalék.

Kvantálási X koordináta teljes valószínűségi mező rendszere és entrópia idősora
oszt.-k Mintavételi időpontok

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
XA1 0,06 0,13 0,13 0,06 0,06 0,06 0,06
XA2 0,00 0,25 0,13 0,06 0,06 0,06 0,13
XA3 0,13 0,25 0,13 0,06 0,06 0,25 0,31
XA4 0,50 0,25 0,38 0,50 0,38 0,25 0,19
XA5 0,31 0,13 0,25 0,31 0,44 0,38 0,31

Entrópia 1,65 2,25 2,16 1,77 1,80 2,03 2,13

6.5.a Táblázat: X koordináta teljes valószínűségi mező rendszere

és entrópia idősora
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Kvantálási Y koordináta teljes valószínűségi mező rendszere és entrópia idősora
oszt.-k Mintavételi időpontok

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
YA1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

YA2 0,00 0,31 0,06 0,06 0,13 0,00 0,06
YA3 0,13 0,06 0,25 0,06 0,50 0,38 0,50
YA4 0,38 0,44 0,25 0,44 0,25 0,25 0,13
YA5 0,44 0,13 0,38 0,38 0,06 0,31 0,25

Entrópia 1,68 1,92 2,03 1,80 1,88 1,81 1,88

6.5.b Táblázat: Y koordináta teljes valószínűségi mező rendszere

és entrópia idősora

Kvantálási Z koordináta teljes valószínűségi mező rendszere és entrópia idősora
oszt.-k Mintavételi időpontok

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
ZA1 0,06 0,19 0,25 0,19 0,94 0,13 0,31
ZA2 0,06 0,25 0,13 0,13 0,00 0,13 0,38
ZA3 0,25 0,31 0,25 0,19 0,00 0,25 0,25
ZA4 0,56 0,19 0,25 0,19 0,00 0,13 0,00
ZA5 0,06 0,06 0,13 0,31 0,06 0,38 0,06

Entrópia 1,72 2,18 2,25 2,26 0,34 2,16 1,81

6.5.c Táblázat: Z koordináta teljes valószínűségi mező rendszere

és entrópia idősora

A sztochasztikus hatások távolságának becsléséhez a statisztikailag független, azonos

valószínűséggel kiválasztott mintavételi időpontok a T1, T2, T5 paraméterpontok lettek. A

számítások leegyszerűsítése érdekében a vizsgálatokat a koordináta folyamatokra végeztem el, a

vizsgálatokhoz kapcsolódó (6.15.a) és (6.16.a) összefüggésekben lévő entrópia eredmények a 6.5.a,

6.5.b és 6.5.c táblázatokban láthatóak. Fontosnak, hogy az adott probléma vizsgálatához nem

feltétlenül szükséges a mintavételi terv eljárás alkalmazása, hiszen a mintavételi időpontok száma

csak 7 volt. Azonban ha olyan folyamatot vizsgálunk, amelynek a „dinamikája erősebb” mint az

általunk vizsgált folyamaté, azaz nagyobb mintavételi szám szükséges a folyamat későbbi

analíziséhez, akkor a mintavételi terv eljárás alkalmazása nélkül a probléma számítástechnikailag

kezelhetetlenné válhat. A vizsgálat eredményeit a 6.6 táblázat csoportban foglaltam össze. A

vizsgálataimban alkalmazott, a (6.21.a) összefüggésben definiált statisztikai függetlenségi döntési

paramétert 2,0=∆tC -re, a (6.13.b) összefüggésben definiált mintavételi tervet pedig ( ) ( )3,2, =nc -ra

választottam.
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A sztochasztikus hatások távolsága becslésének eredményei

sec1=∆ htt sec2=∆ htt

( )12 TT XXR ( )23 TT XXR ( )56 TT XXR ( )13 TT XXR ( )24 TT XXR ( )57 TT XXR

X

ko
or

d.

0,34 0,77 0,69 0,30 0,36 0,60

( )12 TT YYR ( )23 TT YYR ( )56 TT YYR ( )13 TT YYR ( )24 TT YYR ( )57 TT YYR

Y

ko
or

d.

0,45 0,68 0,61 0,52 0,48 0,45

( )12 TT ZZR ( )23 TT ZZR ( )56 TT ZZR ( )13 TT ZZR ( )24 TT ZZR ( )57 TT ZZR

Z

ko
or

d.

0,46 0,57 0,10 0,41 0,55 0,06

Csökk. X ( ) ( ) 04,01312 =⋅⋅−⋅⋅ TTTT RR ( ) ( ) 41,012423 =⋅⋅−⋅⋅ TTTT RR ( ) ( ) 09,05756 =⋅⋅−⋅⋅ TTTT RR

Csökk. Y ( ) ( ) 07,01312 −=⋅⋅−⋅⋅ TTTT RR ( ) ( ) 20,012423 =⋅⋅−⋅⋅ TTTT RR ( ) ( ) 16,05756 =⋅⋅−⋅⋅ TTTT RR

Csökk. Z ( ) ( ) 36,01312 =⋅⋅−⋅⋅ TTTT RR ( ) ( ) 16,012423 =⋅⋅−⋅⋅ TTTT RR ( ) ( ) 04,05756 =⋅⋅−⋅⋅ TTTT RR

6.6 Táblázat: A sztochasztikus hatások távolságának becslése

Az átlagos relatív információ csökkenés az X  valószínűségi változó sorozat esetén 0,18, az Y

valószínűségi változó sorozat esetén 0,10 valamint a Z  valószínűségi változó sorozat esetén 0,19

értéke volt kimutatható.

A vizsgálataim rámutattak, hogy:

1. Az X, Y, Z koordináta sztochasztikus folyamatok esetében mind a sec1=∆ htt , mind a

sec2=∆ htt  hatástávolság paraméterek esetén jelentős statisztikai függőség mutatható ki. A

statisztikai függőség 74 %, 87% és 82%-ra csökken a sec1=∆ htt  hatástávolság paraméter

eredményeihez képest. Átlagban a statisztikai függőség 80%-ra csökken.

2. Az eredményekből világosan látható, hogy a hatástávolság paraméter növelésével az X, Y,

Z koordináta sztochasztikus folyamatokban csökkenő tendenciát mutat a statisztikai

függőségi viszony.

6.4 A sztochasztikus folyamat fejlődésének vizsgálata

Valamely sztochasztikus folyamattal modellezett műszaki folyamat fejlődésének vizsgálata

sokszor kerül a műszaki érdeklődés középpontjába. Ezen vizsgálatok nyújtanak alapot a

sztochasztikus folyamattal modellezett rendszer időtartománybeli fejlődésének vizsgálatához. A

repülőgép kontrollvesztés, vagy átesés utáni mozgásában ez azt jelenti, hogy fel kívánjuk mérni az
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állapottérbeni mozgás fejlődésének sajátosságait, illetve vizsgáljuk, hogy a folyamat a fejlődése

tekintetében milyen speciális sztochasztikus folyamat osztályba sorolható. Amennyiben a vizsgált

sztochasztikus folyamat valamilyen speciális sztochasztikus folyamat osztályba tartozik, annak

további analízise nagymértékben leegyszerűsödhet, illetve bizonyos következmény modellek

matematikai értelemben vett zárt alakú kifejezésére nyílhat lehetőségünk. Megvizsgáltam, hogy a

geometriai középpont átesés utáni mozgását modellező diszkrét paraméterterű, folytonos

állapotterű sztochasztikus folyamat besorolható-e valamilyen speciális növekmény osztályba.

A független növekmény tézisének vizsgálata

A vizsgált tir  sztochasztikus folyamatot független növekményű-nek mondjuk, ha az

12312 ,,, −−−− tntntttt rrrrrr L  valószínűségi változó sorozat tetszőleges nn ttttt <<< LL 211 ,,

paraméter sorozat esetén statisztikailag függetlennek tekinthető [127]. Tekintsük a következő

hipotézis és ellenhipotézis párt:

{=nfH .
0 A vizsgált tir  sztochasztikus folyamat független növekményű } (6.25.a)

{=nfH .
1 A vizsgált tir  sztochasztikus folyamatra nem teljesül a független növekmény

kritériuma } (6.25.b)

Logikailag belátható, amennyiben találunk akár csak egy olyan 4321 iiii tttt <<<  paraméter

sorozatot, amelyhez a hozzárendelt  ( ) ( ) ( ) ( )3412 , iiii trtrtrtr −−  transzformált valószínűségi változó

pár statisztikailag összefüggő, akkor nfH .
0  hipotézis elutasításra kerül. Sőt az igazolás tovább

egyszerűsíthető. Az tir  vektor értékű sztochasztikus folyamat, amelyre a vektortér algebrai

tulajdonsága, valamint a valószínűségi változók tulajdonságaiból következőleg a nfH .
0  hipotézis

elutasításához elégséges valamelyik koordináta sztochasztikus folyamat nem független

növekményének a kimutatása. Amennyiben a paramétertér számossága nem teszi lehetővé a

paraméterpontonként történő vizsgálatot, a folyamat statisztikai vizsgálatához alkalmazzuk az

előző alfejezetben ismertetett mintavételi terv stratégiát.

A statisztikailag mérhető

függetlenséget - illetve a

statisztikai összefüggőséget -

egy a statisztikai függetlenség

hipotézisét vizsgáló

statisztikához hozzárendelt, a statisztikai függetlenség mértékének minőségi követelményét

Az X koordináta korreláció vizsgálatának eredményei

( )3
2

2
1, t

t
t
tK ∆∆ ( )4

3
3
2, t

t
t
tK ∆∆ ( )5

4
4
3, t

t
t
tK ∆∆ ( )6

5
5
4 , t

t
t
tK ∆∆ ( )7

6
6
5, t

t
t
tK ∆∆

0,00 0,52 0,84 0,78 0,62
6.7 Táblázat: Az X koordináta korreláció idősora
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megfogalmazó küszöbszám értékkel modellezzük. A vizsgálathoz a korreláció statisztikai

vizsgálatát alkalmaztam az X koordináta sztochasztikus folyamatra. A számítási eredményeket a

6.7 táblázat tartalmazza, a következő jelölések bevezetése alapján:

( ) ( ) ( )67
7
623

3
212

2
1 ,,, tt

t
ttt

t
ttt

t
t XXXXXX −=∆−=∆−=∆ L (6.26)

A stacionárius növekmény hipotézisének vizsgálata

A vizsgált tir  sztochasztikus folyamatot stacionárius növekményűnek mondjuk, ha az

12312 ,,, −−−− tntntttt rrrrrr L  valószínűségi változó sorozat eloszlásfüggvényének serege tetszőleges

nn ttttt <<< LL 211 ,,  paraméter sorozat esetén megegyezik [129]. A vizsgálathoz tekintsük a

következő hipotézis és ellenhipotézis párt:

{=nsH .
0 A vizsgált tir  sztochasztikus folyamat stacionárius növekményű } (6.27.a)

{=nsH .
1 A vizsgált tir  sztochasztikus folyamatra nem teljesül a stacionárius növekmény

kritériuma } (6.27.b)

Itt is hasonló elmondható, mint a független növekmény vizsgálatakor. A vektortér algebrai

tulajdonsága, valamint a valószínűségi változók tulajdonságai alapján a nsH .
0  hipotézis

elutasításához elégséges számunkra valamely koordináta sztochasztikus folyamat, valamely

paraméter pontjában a nsH .
0  hipotézis cáfolatának kimutatása. Továbbá a vizsgált folyamat adott

problémához tartozó tágabb körű analíziséhez alkalmazható az előző alfejezetben ismertetett

mintavételi terv eljárás. Ebben az esetben a stacionárius növekmény mértékének minőségi

követelményét egy küszöbszám értékkel modelleztem. Az ellenhipotézis igazolása tovább

egyszerűsíthető. Mutassuk ki, hogy a (6.26) valószínűségi változó sorozat szórás és/vagy

várhatóérték idősora nem stacionárius sorozatok. Az eredmények a 6.8 táblázatban találhatóak.

A stacionárius növekmény hipotézisének vizsgálati

eredményei

2
1

t
t∆

3
2

t
t∆

4
3

t
t∆

5
4

t
t∆

6
5

t
t∆

7
6

t
t∆

A várható érték idősora

-31,53 -52,67 -41,38 -41,15 -37,43 -26,31
A szórás idősora

32,33 27,64 29,21 20,93 20,85 19,84

6.8 Táblázat: A stacionárius növekmény hipotézisvizsgálatának eredményei
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A vizsgálataim rámutattak, hogy:

1. A független növekmény hipotézisének vizsgálata egyértelműen kimutatta, hogy a

repülőgép átesés utáni mozgását modellező sztochasztikus folyamat nem tekinthető

független növekményűnek.

2. A stacionárius növekmény hipotézisének vizsgálata egyértelműen kimutatta, hogy a

repülőgép átesés utáni mozgását modellező sztochasztikus folyamat nem tekinthető

stacionárius növekményűnek.

6.5 A sztochasztikus folyamattal modellezett rendszer mozgási energiájának vizsgálata

Minden műszaki rendszer szilárdságtani, valamint élettartam vizsgálatakor a vizsgálatok

középpontjába kerülhet a rendszert a tervezett életciklusa alatt érő külső, valamint belső hatások

vizsgálata és modellezése. A rendszert érő külső hatások együttese jellemezhető magának a

rendszernek a mozgási energia állapota idősorával [21 - 24] [96 - 103].  A mozgási energia állapot

és a vizsgált rendszer állapottérbeni helyzete - valamint a rendszer és környezete kölcsönhatását

jellemző más fizikai jellemzők - fontos információt szolgáltatnak az adott pillanatban esetlegesen

bekövetkező ütközések lefolyásának modellezéséhez. Az alfejezet célja, hogy általános statisztika

alapú eljárást konstruáljon a sztochasztikusan viselkedő mechanikai rendszerek mozgási energiáját

modellező sztochasztikus folyamatának jellemzésére, továbbá modellezzük a repülőgép geometriai

középpontjával jellemzett átesés utáni mozgásának mozgási energia idősorát.

A merev testként modellezett repülőgép mozgási energiája, ha a testhez rögzített

koordinátarendszer kezdőpontja a repülőgép tömegközéppontjában foglal helyet, továbbá az ω  a

tömegközépponton átmenő, a pillanatnyi forgástengely irányába mutató szögsebesség vektor, akkor
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ahol a repülőgépet N  szerkezeti egységre bontott rendszernek tekintjük, az jm -k az említett

szerkezeti egységek parciális tömegei, valamint az j
tir -k a repülőgéphez kötött koordinátarendszer

kezdőpontjából a szerkezeti egységek tömegközéppontjába mutató helyi vektorok. Így a vektori

szorzat négyzetének átalakításával a keresett mozgási energia tömören kifejezhető a következő

alakban:

ti
T
tititi mvE ωω Θ+= 2

0,2
1 (6.28.b)
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ahol Θ  repülőgép tömegközéppontjára vonatkozó tehetetlenségi nyomaték tenzora. A vizsgált

rendszer, illetve objektum az állapottér adott pontjában létrejövő mozgási energiájának jellemzése

megoldható a mozgási energia definíciójában változóként jelentkező sebesség vektor statisztikai

becslésével. A vizsgálat menete a következő algoritmusnak felel meg:

Az első lépésben a mintavételi időpont sorozathoz - a rendelkezésünkre álló diszkrét

paraméterterű sztochasztikus folyamat sereg alapján - rendeljük hozzá a repülőgép kontrollvesztés,

vagy átesés utáni mozgását jellemző sebesség vektor sereget. A feladat megoldására differencia

operátorokat, illetve numerikus differenciálási eljárást alkalmaztam [45 - 47] [104 - 111], a

sebesség becslését haladó differenciahányadossal végeztem el [45], azaz:

( )l
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l
ti

l
it rr

t
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∆
= +1,

1 (6.29.a)

A differencia képlet hibabecslése a következő módon írható le [45]:

milsaholtsttr
dt
dtr

dt
dr i

ll
ti

l
it ,,16,,1

2
1

22 2

2

, LL ==<





 ∆+

∆
+

∆
+= (6.29.b)

Mint látható, a hibabecslésben megjelenik a vizsgált folyamat - az adott paraméter pontra

vonatkozó - másodrendű deriváltja. A részletesebb vizsgálatokba ez statisztikailag becsülhetővé

tehető valamely másodrendű differencia operátor alkalmazásával. Definiáljuk egyszer a retrográd

differenciahányados-t a következőképpen [45]:
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amelynek hibabecslése a következő módon írható le [45]:
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Másodszor definiáljuk a központi másodrendű differenciahányados-t [45]:
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amelynek hibabecslése[45]:
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A (6.29.a) és a (6.30.a) kifejezések alkalmazásával statisztikailag becsülhető a (6.31.a)

központi másodrendű differenciahányados, amelynek értéke alapot szolgáltat a (6.29.b) elsőrendű
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hibabecslési egyenlet statisztikai vizsgálatához. A problémával itt tovább nem foglalkozom,

megelégedtem a sebesség statisztikai becslésének megkonstruálásával.

A második lépésben a becsült sebesség idősorok alapján végezzünk a feladathoz kapcsolódó

statisztikai hipotézisvizsgálatokat, illetve állítsunk fel modelleket a mozgási energia állapottérbeni

fejlődésének leírására.

A becsült sebességek idősor táblázata

Mintavételi időpontok

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
( )iv tEX

-10,73 -12,61 -21,07 -16,55 -16,46 -14,97 -10,53
( )iv tDX

21,32 12,93 11,06 11,68 8,37 8,34 7,93
( )iv tEY

-29,36 -27,21 -31,98 -28,93 -23,78 -15,11 7,41
( )iv tDY

42,23 22,03 21,32 22,57 20,54 22,91 37,58
( )iv tEZ

-10,54 -11,28 -16,92 -15,52 -13,85 -10,90 3,74
( )iv tDZ

15,32 9,05 9,95 6,80 5,00 9,25 23,28
V

32,99 32,04 41,87 36,77 32,07 23,90 20,14

6.9 Táblázat: A koordináták becsült sebességének statisztikai eredményei

A sebesség vizsgálat statisztikai eredményei numerikus adatait a 6.9 táblázat tartalmazza,

valamint az idősort a 6.3 ábrán mutatom be. Az V  a sebesség abszolút értékét jelenti m/sec

mértékegységben. A (6.28.b) összefüggés alapján a repülőgép tömegközéppontjának mozgási

energia idősora az említett táblázatban

található sebesség abszolút érték idősor,

valamint a repülőgép test tömeg paramétere

alapján - mint valószínűségi változó sorozat

lineáris transzformációja - származtatható.

Megvizsgáltam, hogy a sebesség négyzet

abszolút érték idősora - azaz a lineáris

transzformáció erejéig maga a repülőgép

tömegközéppontja mozgási energia idősora -

milyen statisztikai modellel fogalmazható meg

zárt alakban. A vizsgálatok eredményeiből kimutatható volt, hogy sem a lineáris, sem az

egyszeresen összetett logaritmikus regresszió nem tekinthető alkalmasnak a Socata Tampico

repülőgép átesés utáni mozgásakor előálló sebesség idősor statisztikai modellezésére.

6.3 ábra: A geom. középpont becsült sebesség
idősora
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A vizsgálataim rámutattak, hogy:

1. Sem a lineáris, sem az egyszeresen összetett logaritmikus regresszió nem igazán alkalmas

az adott repülőgép átesés utáni mozgásakor előálló sebesség idősor statisztikai

modellezésére.

2. Mivel a repülőgép sztochasztikus mozgása nem modellezhető stacionárius sztochasztikus

folyamattal, a vizsgált energia idősor nem adható meg egyszerű függvényként, ami az adott

esetben állandó lenne.

A fejezethez logikailag hozzátartozó fontos megjegyzés: Az olvasóban felmerülhet a kérdés,

hogy a 6.3 fejezetben tárgyalt statisztikai mintavételi terv eljárással támogatott modellalkotási

algoritmusokra milyen esetekben lehet szükség, illetve mikor lehet célszerű annak alkalmazása. A

hosszas fejtegetés helyett, 3 példán keresztül világítok rá a hagyományos vizsgálati módszerek

korlátaira:

Első példa: Bizonyos vizsgálatok igen számításigényesek → A mérési eljárásokból származó

eredmények automatizált feldolgozásához alapvetően két támogatásra van szükség. Az adatok

valamely fejlesztői környezet kompatibilis adatbázis kezelő rendszerben kell, hogy legyenek,

továbbá fejlesztői környezet kompatibilis feldolgozást végző program álljon rendelkezésre. Az

adott esetben a rendszerprogram programozásával a teljes feldolgozás automatizálható. Ha a

feltételek nem adottak, a feldolgozás részben, vagy teljes mértékben „kézi” feldolgozást igényel.

Ez sok esetben reménytelen feladat.

Második példa: Tekintsük adottnak az előző pontban említet feltételeket → elvileg az

automatizált feldolgozás megvalósítható. Gondoljuk át a következő körülményeket:

• A vizsgálatot mérési adatok alapján végezzük, azokat számunkra valamilyen elven működő

mérési eljárás és az azt megvalósító hardver-szoftver együttműködés szolgáltatja.

• A mérési eredményeket a feldolgozás előtt a mérést végző „jeladókból” valamely

adattároló rendszerbe kell irányítani, ahol azok előzetes tárolásra kerülnek.

Amennyiben a vázolt informatikai lánc részben - vagy egészében - sérül, az adatok egy része

elveszettnek tekinthető a számunkra. Az adott esetben felmerül a kérdés: a számunkra

rendelkezésre álló eredmény adatbázisra támaszkodva milyen módszerrel, és milyen

bizonytalanság mellet vagyunk képesek a vizsgált rendszer modellezésére, illetve jellemzésére. A

következő vizsgálatot tehetjük meg: Legyen az elvileg rendelkezésre álló mérési eredmények

száma N , a valóságosan elérhetőké pedig n . A mérési eredmények kiritkulását egy egyenletes
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eloszlású valószínűségi változó következményének tekintsük. A klasszikus statisztikai mintavételi

terv eljárásban a ( ) ( )ncppN ,,,,, 110 →εε  paraméter kalkulációt végezzük el, majd a ( )nc,

mintavételi terv alapján végezzük a mintavételt. A vizsgált esetünkben „inverz” kalkulációt

javaslok, azaz: végezzük el az ( ) ( ) ncppcnN ≤→ 110 ,,,,, εε  matematikai programozási feladat

vizsgálatát. A feladatban szereplő ( )110 ,,,, εεppc  vektor, változó paramétervektor. A feladat

megoldásakor keressük azon [ ]110 Ε×Ε××= PPT  ( ) Tpp ∈110 ,,, εε  paramétertérben lévő pontok

halmazát, amelyekre a ( ) ( )ncppN ,,,,, 110 →εε  reláció igaz a rögzített ren − . Amennyiben a

feladatnak létezik megoldása, a megtalált ( ){ }110 ,,,, εεppc  pont párok jellemzik az elvesztett mérési

információk mértékét. A mintavételi eljárások tulajdonságát figyelembe véve az eljárás az Nn <<

esetben is jól alkalmazható → A mérnöki gyakorlatban nem konstans paraméterekkel dolgozunk,

azok valamilyen „tűrésmezőben” foglalnak helyet. A vázolt gondolatmenet arra utal, hogy az

elveszett információnak bizonyos esetekben nincs jelentősége, a vizsgált feladat, a megkövetelt

pontossággal megoldható.

Harmadik példa: A harmadik példában vázolt probléma okai alapjaiban eltérnek az előző

pontban feltárt probléma okaitól, azonban annak megoldása azzal logikailag megegyezik.

Tekintsük az előző pontban tárgyalt, a mérést végző informatikai hálózatot. A hálózat által

létrehozott mérési eredmények - mint minden mérési eljárás - hibával terhelt valószínűségi

változónak tekinthetők. Bizonyos esetekben - valamilyen a vizsgált rendszerre vonatkozó

megfontolás és modell alapján - a mérési eredmények minőségi kategóriákba sorolhatóak

(valamely mérési eredmény elfogadható, illetve nem elfogadható a mérési hibák miatt). Az adott

esetben a mérési eredmények kiritkulását a rendelkezésünkre álló rendszerismeret alapján mi

magunk végezzük el. A rendszervizsgálat az említet módon történhet, sőt több is elmondható: az

eljárás utalhat arra, hogy milyen modell alapján végezzük el az említett minőségi kategóriák

megszerkesztését.



       Báthory Zsigmond: A repülőgép mozgásának sztochasztikus modellezési lehetőségei

83. oldal

VII. Fejezet

A légi mérések Markov típusú analízise

7.1 A Markov folyamat modell és sajátosságai

A sztochasztikus folyamatok egyik legjelentősebb modellosztálya a Markov folyamatok [12]

[112 - 121]. A Markov folyamat jellemzője, hogy bármely megfigyelt tsXX ts >,  realizációk

esetén sX  értéke statisztikailag független tetszőleges más tnX n <  realizációtól.

Modellelméletileg ez a [112,127]:

 { } { }1121 ,,, −− ∈=∈ tntntntntttntn XAXPXXXAXP L (7.1)

sztochasztikus modellben fogalmazható meg, ahol az beliR −  paramétertérben a szokásos rendezés

igaz nn tttt <<<< −121 L . A repülőgép és az őt magába foglaló állapottér, mint mechanikai

rendszer egy adott felfogás szerint makroszkopikus rendszerként modellezhető. Ebben a modellben

nem vizsgáljuk sem az állapotteret kitöltő gázok, sem a repülőgép belső szerkezete mikroszkopikus

tulajdonságait, továbbá a repülőgépet mechanikailag merev testnek tekintjük. Fontos

modellalkotási feltétel, hogy amennyiben a repülőgépet rugalmas testként modellezzük, az említett

modellalkotási stratégia továbbra is alkalmazható marad azáltal, hogy a mechanikai rendszerek

mikrovilágának modelljét adaptáljuk a makrovilág modelljébe. Az említett mechanikai rendszerek

világát - bizonyos közelítések és elhanyagolások mellett - a Newtoni mechanika modellezi. Az

adott felfogásban egy merev test mozgásának leírását a következő egyenletrendszer modellezi [99]:

FF
dt
d n

i

külső
i =∑=

=
és     ∑ =×

=

n

i

külső
ii MFr

dt
d

1
(7.2)

A modell determinisztikus, illetve sztochasztikus felfogásban véletlen ingadozásoktól mentes

rendszer. Ezen rendszerek állapottérbeni mozgásának modelljei - bizonyos korrektségi feltételek

mellett - elfajult Markov modellként foghatóak fel. A tapasztalat szerint, a repülőgép mozgása

Newtoni modellel leírható, azonban az átesés utáni szakaszban a modell determinisztikussága

eltűnik. Ezért kiemelkedően fontos a folyamat determinisztikussága, a benne rejlő bizonytalanság

becslése, ezek terjedésének a vizsgálata. Feltehetjük a következő kérdést: a repülőgép mozgásának

Newtoni mozgásegyenletei milyen korlátok között alkalmazhatóak a repülőgép átesés utáni

mozgásának modellezésére. Felfogásunk szerint a determinisztikus Newtoni modell, a modellben

lévő determinisztikus paraméterek sztochasztikus kiterjesztésével alkalmazható leírást szolgáltat. A
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véleményem szerint több is igaz lehet, a paraméterek determinisztikusságának eltűnése is csak

virtuális. Valójában arról lehet szó, hogy az adott paraméterek állapotai statisztikailag nem

függetlenek más fizikai jellemzőktől, azonban a hagyományos repülési üzemmódokon ezen

hatások elenyészők, így az adott problémára alkalmazott méréstechnikai eszközök által

kimutathatatlanok. Azonban az átesés utáni szakaszban - amikor a repülőgépet körülölelő speciális

környezet alakul ki - az említett sztochasztikus kapcsolatok érvényesülni kezdenek, hatásuk akár

generátorként érvényesül, miáltal a determinisztikus modellben a szemlélő számára véletlen

ingadozások jelennek meg. A fentiek alapján a repülőgépek kontrollvesztés, vagy átesés utáni

mozgásának leírására alkalmas lehet a Markov modell. Feladatunk annak kiderítése, hogy milyen

identifikációs lehetőségek adódnak a modell véletlen ingadozásainak csökkentésére.

7.2 A Markov lánc modell és annak összetettsége hipotézisének vizsgálata

Az alfejezet célkitűzése elsősorban elméleti jellegű. Feladata, hogy módszertant konstruáljon a

sztochasztikus folyamatok Markov lánc típusú modelljeinek információ elméleti alapokon nyugvó

felépítésére [146, 147]. Továbbá megkonstruáljon egy statisztikai alapú, információelméleti elvekre

épülő, valamint számítástechnikai szempontból algoritmikusan kezelhető eljárást, amelynek

szekvenciális alkalmazásával a sztochasztikus folyamatok Markov lánc típusú modelljeinek

felépítése - a folyamatban lévő bizonytalanság csökkentésére irányuló törekvéseink szem előtt

tartása mellett - megszerkeszthetőek.

Markov láncnak nevezzük a véges, vagy megszámlálható állapotterű Markov folyamatokat.

Diszkrét idejű Markov lánc { }nX  olyan Markov típusú sztochasztikus folyamat, amelynek

állapottere véges, vagy megszámlálhatóan végtelen halmaz, valamint paraméter tere

megszámlálható [130]. Modellelméletileg ez:

{ }iXjXPP nn
n

ij === −1 (7.3)

a sztochasztikus modellben jelenik meg [130]. Az általunk vizsgált sztochasztikus folyamat

folytonos paraméterterű és folytonos állapotterű, azonban a vizsgálatot modellező mérési operátor

azt diszkrét paraméterterű, folytonos állapotterű sztochasztikus folyamattá transzformálja. A

Markov lánc modell alkalmazásának előkészítéséhez, valamint az állapottér osztályozásához a 6.3

fejezetben tárgyalt kvantálási eljárást alkalmazzuk. Az állapottér osztályozása, mint azt az előző

fejezetben láttuk, annak olyan { } i
i

i
ti

j
ti

i
titi tRAésAAA ∀∑ ==∩=

Λ∈

60~  diszjunkt felosztását értjük,

ahol az osztályhalmazok uniója kiadja az állapotteret, valamint az osztályok kódolása alatt olyan
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∗→ yAg titi
~:  függvényt értünk, ahol ∗y   jelölje valamely { }syyy ,,, 21 L  halmaz elemeiből álló

véges sorozatok halmaza.

A fent definiált kódsorozat végzi majd a Markov lánc állapotainak reprezentációját, ami a

következő módon történik. Ha az adott it  időpillanatban a folyamat tir , akkor a Markov modellben

az a ( )tititi Arg ∈  értéket veszi fel ahol titi AA ~
∈ . Az előzőek szerint a mérési eljárás és az állapottér

osztályozása alapján előállított diszkrét paraméterterű és diszkrét állapotterű sztochasztikus

folyamat Markov modellje a következőképpen értelmezhető. Amennyiben az átmeneti

valószínűség függvény az n -dik lépésben a { }iXjXPP nn
n

ij === −1  alakban modellezhető, ahol:

{ } ( ){ } 6
1111111 RAésAXXMiésAXiX i

n
i
nnn

i
nnn ⊂∈=∈↔= −−−−−−− (7.4.a)

akkor értelemszerűen:

( ) ( ){ }
( )

( )∫

∫∫

=∈∈=

−

−−−

−

−−−

−−−

j
nA

nnXn

j
nAi

nA
nnnXnXnn

i
nnn

j
nnn

n
ij XdFX

XXdFXX

AXXMAXXMPP

1

111

1

111

111

,

(7.4.b)

A felvetett probléma bonyolultsága miatt a vizsgálatot két részre bontva tárgyalom. Az első

részben a probléma információ elméleti vonatkozásait és annak vizsgálatát végeztem el, a második

részben pedig a probléma kezeléséhez alkalmazható statisztikai vizsgálattal foglalkoztam. Legyen

YésX diszkrét valószínűségi változó. Az X  valószínűségi változónak az Y  valószínűségi

változóra vonatkozó feltételes entrópiáját definiáljuk a következő módon [41,44]:

 ( ) ( ) ( )∑ ∑−=
Λ∈ Λ∈yy xx

yxpyxpYXH 2log, (7.5.a)

Igazolható és egyben a feltételes entrópia igen fontos tulajdonsága [41, 82], hogy:

( ) ( ) ( ) ( )ZXHYZXHésXHYXH ≤≤≤ ,0 (7.5.b)

Az első egyenlőtlenségben a baloldali egyenlőség akkor és csak akkor teljesül, ha az X 1=P

valószínűséggel függvénye Y -nak, továbbá a jobboldali egyenlőség akkor és csak akkor teljesül,

ha YésX  független valószínűségi változók. A második egyenlőtlenségben az egyenlőség akkor és

csak akkor érvényesül, ha ( )YZX ,,  valószínűségi változók viszonyai Markov lánccal

modellezhetőek. Az információelméleti eredmények általános következményeként kimondható,

hogy bármely véletlen ingadozásokkal terhelt rendszer modellezése esetén, a modellben lévő
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bizonytalanság csökkenthető, ha a modellbe integrálható valamely X -től statisztikailag nem

független valószínűségi változó.

A bevezetőben elmondottak szigorúan kapcsolódnak ehhez a ponthoz. Látható, hogy a

repülőgép kontrollvesztés, vagy átesés utáni mozgásának vizsgálatakor - amennyiben a mozgás

mechanikai modelljét determináló paraméterek statisztikai függősége felderíthető más fizikai

jellemzőktől - az adott fizikai jellemzők modellbe integrálásával monoton módon csökkenthető a

repülőgép mozgását leíró modell véletlen ingadozásának mértéke. A sztochasztikus modellek, és

elsősorban a diszkrét paraméterű Markov folyamatok esetén a (7.5.b) összefüggéssel modellezett

tétel következménye kiemelkedő modellelméleti jelentőséggel bír. Amennyiben a folyamat

klasszikus Markovi - egyszeresen összetett valószínűségi modell - leírása:

{ }11 −− == tntntntn aXaXP (7.6.a)

helyett konstruálható olyan:

 { } LL ,3,2,,11 ≥=== −−−− SaXaXaXP StnStntntntntn  1−− ≤ nSn tt               (7.6.b)

valószínűségi mérték sorozat, amelyben az tnX  valószínűségi változó statisztikailag nem független

( ) ( ) ( )Stntntntntn XXXXX −−−−− ,,,,,, 1211 LL (7.6.c)

valószínűségi változó sereg sorozattól, akkor az így kialakított modellsorozatban a statisztikailag

kimutatható bizonytalanság mértéke monoton csökkenő sorozatot alkot. Definiáljuk az összetett,

diszkrét paraméterterű Markov lánc modellek családját a (7.6.-os) összefüggés család alapján a

következőképpen [95]:

 { }
1

2211

,3,2
,,

−−

−−−−−−

≤≥

====↔

nSn

StnStntntntntntntn
S

tn
S
tn

ttS
aholaXaXaXaXPM

L

L (7.7)

Megkonstruáltuk az S
tntntn MMM ,,, 21 L  összetett Markov modell sorozatot, ahol a SiPi

tn ,,2,1 L=

reprezentálja az i -szeresen összetett Markov lánc átmeneti valószínűség függvényét, a felső index

a modellben lévő feltételi valószínűségi változók számosságát jelöli, az alsó index a folyamat

paraméter tartományának azon pontját definiálja, amelyhez a kapcsolódó átmeneti valószínűség

függvény az átmeneti valószínűségi viszonyait modellezi. Fontos, hogy az 1=iM i
tn  esetben, a

kapcsolódó mniPi
tn ,,2,1,1 L==  átmeneti valószínűség függvény matematikai modellje egy

mnPtn ,,2,11 L=  sztochasztikus mátrix sorozatot eredményez, azaz [95]:
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 ∑ ∀=∀≥=
=

n

j
tnijtnijtn ipésnjipmnP

1

1
,

1
,

1 1,,0,,2,1 L (7.9)

Tegyük fel a kérdést, hogy 2≥i  esetében élhetünk-e hasonló modellalkotási eszközzel, azaz a

feladat visszavezethető-e egyszerű Markov láncok vizsgálatára. A válasz igen, azonban ebben az

esetben az egymás után következő állapotok helyett egy i  dimenziós állapotvektort kell

tekintenünk [95]. Tehát ha az i -szeresen összetett Markov lánc esetén a paramétertér adott

pontjában a ( ) kjjj i →,,, 21 L  állapot átmenetet vizsgáljuk, akkor azt a következőképpen kell

transzformálnunk:

( ) ( )kjjjjj ii ,,,,,, 221 LL →  (7.10.a)

Az állítás közvetlenül belátható a

( )
( )1121

11,2,1

,,,

,,

jXjXjXkXP

jXjXkXPP

inininn

ininn
i

kjijj

=====

=====

−−−−

−−→

LL

LL (7.10.b)

egyenlőségből. A modellalkotás és a gyakorlati számítások tervezésénél legyünk figyelemmel arra,

hogy ha növeljük a Markov láncok összetettségét, akkor a bizonytalanság változása az összetettség

változásával fordítottan arányosan, amíg a modell gyakorlati számítástechnikai igénye - azaz az

összetett Markov lánc átmeneti valószínűségi mátrixának mérete - az összetettség változásával

arányosan, hatványozott arányban változik. Tehát, ha az egyszeresen összetett Markov lánc

állapotainak száma m , akkor az i -szeresen összetett Markov lánc modell átmeneti valószínűségi

mátrixának mérete ii mm ×  lesz. A további vizsgálatainkban kulcsfontosságú szerepet tölt majd be a

Markov lánc állapotai közötti függőség információ elméleti vizsgálata. A felvetett probléma a

következőképpen értelmezhető és modellezhető. Tekintsünk egy véges állapotterű j -szeresen

összetett Markov láncot, amelynek egylépéses modellje egy jjj
ti SSP ×∈  méretű sztochasztikus

mátrix. A j
tiP  mátrix minden sora egy valószínűségi eloszlást reprezentál, azaz [112-114]

∑ =≥
l

klti
j

klti pésp 10 ,, . Az egyes sorok entrópiáját definiáljuk a [95]:

∑ ==
=

jS

l

jj
klti

j
klti

j
kti SkppH

1
,2,, ,,2,1log L   (7.11.a)

módon.  Az egyes sorok j
ktiH ,  entrópiája kifejezi azt a bizonytalanságot, hogy a Markov lánc

adikk −  állapotából indulva egy lépésben melyik következő állapotba lép. Az átlagos entrópiát

definiáljuk a [95]:
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( ) bentlásperemeloszSkpaholpHPH i
j

k

jS

i
k

j
kti

j
ti
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ti −=∑=

=
,,2,1

1
, L (7.11.b)

módon. A (7.11.b) összefüggés jellemzi azt a bizonytalanságot, hogy a Markov lánc egy lépésben,

egy adott állapotból mely állapotba lép. Látható, hogy minél kisebb a (7.11.b) entrópia, annál

erősebben kimutatható statisztikai függés van az egymás utáni állapotok között. Az átlagos entrópia

fogalmát bevezetve választ adhatunk a fejezet elején megfogalmazott kérdésre, azaz a repülőgép

mozgása - műszaki megfontolásokat figyelembe véve - hányszorosan összetett Markov modellel

modellezhető optimálisan, azaz az általunk vizsgált sztochasztikus folyamat modellezéséhez

melyik Markov index hozzárendelése látszik célszerűnek. A probléma egy lehetséges megoldását

visszavezetjük a statisztikai mintavételi terv eljárás alkalmazására, azaz a Markov összetettség

probléma vizsgálatát végezzük el a fent tárgyalt információ elméleti megfontolások, valamint a 6.3

alfejezetben ismertetett statisztikai mintavételi terv statisztikai próba alapján. Keressük: egyszer a

vizsgált sztochasztikus folyamat modellezéséhez optimális Markov összetettség indexet,

másodszor milyen mértékben csökkenthető, illetve minimalizálható a bizonytalanság relatív

mértéke a modellben az iMi  index megválasztásával. Konkrétabban, feladatunk megbecsülni a

vizsgált sztochasztikus folyamat különböző összetettségű Markov modelljeiben lévő

bizonytalanság mértékének és az egyszeresen összetett Markov modellben lévő bizonytalanság

mértékének az arányát. Amennyiben az aktuálisan vizsgált iMi  összetettségű Markov modellben

lévő bizonytalanság mértékének és az egyszeresen összetett Markov modellben lévő

bizonytalanság mértékének aránya elér egy küszöbértéket, akkor az adott i  összetettségű Markov

modellt választjuk a modellalkotás alapjául. A vizsgálathoz definiáljuk és adjuk meg a

 ( ) jCaholCCCC jjss ∀≤= ∗
+

∗
−

∗∗∗ 1,,, 1,,13,22,1 L (7.12.a)

monoton csökkenő küszöbszám sorozatot, ahol ∗
+1, jjC  küszöbszám jellemzi a 1+j -szeresen

összetett Markov modell bizonytalansága és a j -szeresen összetett Markov modell

bizonytalansága arányának küszöbértékét. Az s  paraméter mutatja, hogy milyen „mélységben”

kívánjuk az összetettség állapotát vizsgálni. Definiáljuk továbbá a (7.12.a)-ban szereplő változó

sorozatot,

1
1

1, ≤=
+

+
j

ti

j
tijj

ti
H

H
C  (7.12.b)
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ahol j
tiH  kifejezés a (7.11.b) összefüggésben definiált. Definiáljuk harmadszor a mintavételi tervet

determináló ( )j
i

jjjj
hip ppr εε ,,, 10=  paraméter vektor sorozatot (alkalmazhatunk j -szerint

stacionárius sorozatot is), valamint a vizsgálathoz kapcsolódó hipotézis rendszert. A

vizsgálatainkban az j
hipr  vektorhoz tartozó hipotézis rendszer a következő:

{=jH0 A vizsgált folyamatban a j  összetettség modellt bázisnak, a{ }it∀  mintavételi halmazt,

mint tételt tekintve: a ∗
+

+ ≤ 1,
1,

jj
jj

ti CC  esetek aránya 0p< } (7.12.b)

{=jH1 A vizsgált folyamatban a j  összetettség modellt bázisnak, a{ }it∀  mintavételi halmazt,

mint tételt tekintve: ∗
+

+ ≤ 1,
1,

jj
jj

ti CC  esetek aránya 1p> } (7.12.c)

Amennyiben ∗
+

+ ≤ 1,
1,

jj
jj

ti CC  valamely it  időpontban, akkor ott a 1+j  összetettségű Markov

modell alkalmazása esetén a j  összetettségű Markov modellhez képest, a ∗
+1, jjC  küszöbérték

arányszámnál jelentősebb relatív bizonytalanság csökkenés érhető el. Ez arra mutat, hogy az adott

it  paraméterpontban - a küszöbérték kritérium alapján - a 1+j  összetettségű Markov modell

alkalmazása a célszerű. A továbbiakban a mintavételi időpontokból véletlenszerűen kiválasztott
hip
nA  részhalmaz, majd az optimalizált kvantálás alapján végezzük el a hipotézis vizsgálatát, amely

a ( )nc,  paraméter vektor alapján egy leszámlálási feladatra egyszerűsödik.

A jH0  értelmezése: A statisztikai mintavételi terv vizsgálat végrehajtásával, a mintavételi

időpontokhoz tartozó és kimutatottan a „ 1+j  összetettségű Markov modell alkalmazása célszerű”

ítéletet alapul vevő esetek aránya kisebb, mint 0p  százalék. A folyamat modellezéséhez a j

összetettségű modellt alkalmazzuk.

A jH1  értelmezése: A statisztikai mintavételi terv vizsgálat végrehajtásával a kiszemelt

mintavételi időpontokhoz tartozó, a „ 1+j összetettségű Markov modell alkalmazása a célszerű”

ítéletet alapul vevő esetek aránya nagyobb, mint 1p  százalék. Az adott esetben jH0  hipotézist

elvetjük.

Amennyiben a vizsgálataink alapján jH1  hipotézist elfogadjuk a következő módokon járhatunk

el: egyszer a folyamat modellezéséhez a 1+j  összetettségű modellt alkalmazzuk, másodszor

tovább folytatjuk a megkezdett statisztikai alapú Markov index minősítési eljárást; tehát elkészítjük
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a 1
0
+jH , 1

1
+jH  hipotéziseket és az ide kapcsolódó ∗

++ 2,1 jjC  küszöbértéket, valamint megismételjük

a hipotézis vizsgálatot. A megfogalmazottak, valamint a hipotézis vizsgálat eredménye alapján, a

következő modell identifikációs stratégiát alakítottuk ki: a hipotézisgenerálás és hipotézis vizsgálat

szekvencia mindaddig tart, míg a ∗jH0  hipotézis elfogadásra kerül. Ismételten felhívom a

figyelmet, hogy a magasabb összetettségű Markov lánc modellek esetén igen erősen nő a számítási

műveleti igény, azaz akár ez is korlátozhatja a modellben alkalmazandó összetettség rendjét.

Áthidaló megoldásként, az állapotok összevonásával - az alkalmazott osztályozás durvítása -

csökkenthető az állapotok száma és így az adott összetettség mellett a számítási kapacitási igény.

7.3 Az egyszeresen összetett Markov lánc modell

Tegyük fel, hogy a repülőgép geometriai középpontjának átesés utáni sztochasztikus folyamata

modellezésekor az egyszeresen összetett Markov modellt kielégítőnek ítéljük. Fontos, hogy

amennyiben a folyamat analíziséhez standard mátrixtechnikát kívánunk alkalmazni, akkor N

paramétert függetlenítenünk kell az időtől. A mi vizsgálatunkban az említett feltétel teljesül.

Az alfejezet célkitűzése a vizsgált folyamat egyszeresen összetett Markov modelljének a

megszerkesztése. A 6.2 fejezetben leírt kvantálási eredmények, a megelőző 7.2 fejezetben tárgyalt

egyszeresen összetett Markov lánc modell tulajdonságai, valamint a kísérleti eredmények alapján a

keresett modell a következőképpen építhető fel. A Markov láncot modellező mátrix seregben

található valószínűségeket, azok relatív gyakoriságával becsüljük, azaz a (7.3) összefüggésben lévő

átmeneti valószínűségre támaszkodva [95,129]:
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, (7.13)

A stacionárius Markov lánc modell esetén alkalmazható modell:
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helyett a:
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modell alkalmazható.
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A számítások leegyszerűsítés érdekében a Markov lánc modell megszerkesztését koordináta

folyamatonként végeztem el. A repülőgép geometriai középpontjának átesés utáni sztochasztikus

mozgása által létrehozott sztochasztikus koordináta folyamatait modellező - a (7.14.b)

összefüggésben szereplő 1,,1,0 −= NjP j L  sztochasztikus mátrix seregnek logikailag megfelelő

- mátrix sereg a 3. mellékletekben látható. A táblázatokban szereplő

7,,3,26,,2,1,, LL ===→ jiZYXlPl
TjTi  szimbólum csoport reprezentálja a koordináta

sztochasztikus folyamatokat modellező sztochasztikus mátrix sereg rendszert, az 5,,2,1 L=iAi

szimbólum csoport pedig az adott mintavételi időponthoz tartozó - a kvantálási eljárás által

előállított és optimalizált - teljes eseményrendszer elemi eseményeit.

A vizsgálataim rámutattak, hogy:

1. A vizsgált koordináta sztochasztikus folyamatok nem modellezhetőek stacionárius Markov

lánccal, azaz a koordináta sztochasztikus folyamatok egyszeresen összetett Markov lánc

modell serege instacionárius Markov láncot alkot. Így valamelyik mintavételi időponthoz

tartozó peremeloszlás nem mátrixhatványozási, hanem különböző sztochasztikus

mátrixokból álló mátrix sorozat, mátrix szorzási technikájával állítható elő.

2. A koordináta sztochasztikus folyamatok egyszeresen összetett Markov lánc modell seregét

reprezentáló sztochasztikus mátrix sereg matematikai értelemben ritka mátrixokból áll.

A ritka mátrix azt jelenti, hogy az 7,,2,1 L=<< tNni
t  ZYXi ,,=  ahol t  a modellezett

mintavételi időpontok, i  reprezentálja a koordináta függvényeket, i
tn  az adott mintavételi

időpont és koordináta függvényhez tartozó sztochasztikus mátrixban lévő nem 0 elemek

száma, N  a sztochasztikus mátrix rendje.
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VIII. Fejezet

A mozgásában lévő sztochasztikusság és bizonytalanság vizsgálata

8.1 A vizsgálatok elméleti megalapozása

A tárgyalásra kerülő modellek alapján modellezhető és a modellekhez kapcsolódó vizsgálatok

eredményeivel jellemezhető bármely sztochasztikus folyamat determinisztikussága és

bizonytalansága terjedésének mértéke. A megalkotott modellek identifikációjához, valamint a

kapcsolódó vizsgálatok elvégezéséhez - a bevezetőben említett fotogrammetriai eljáráson alapuló -

mérési eljárás által az ∗ω  mintavételi frekvencia mellett szolgáltatott (5.2.a) diszkrét paraméterterű

és állapotterű sztochasztikus folyamat sereget tekintjük kiindulási adatbázisnak.

A trend hipotézis vizsgálata

Tekintsük a következő valószínűségi változó sorozatot és a hozzá kapcsolódó hipotézis és

ellenhipotézis párt:

(8.1.a)

{ :,,, 210 RxxxxH in ∈∀= L  sorozat elemei független, azonos eloszlású valószínűségi

változók } (8.1.b)

{ RxxxxH in ∈∀= :,,, 211 L  sorozatban létezik valamilyen statisztikailag kimutatható trend }.

A 0H  hipotézis alternatívájaként, azaz ellenhipotézisként 1H  hipotézis állítható [95].  A

feltételezett 1H  trend igazolásához, illetve elvetéséhez végezzünk a nxxx ,,, 21 L  valószínűségi

változó sorozaton futamstatisztikai vizsgálatot [95,128]. A kitűzött feladatot megoldó

futamstatisztikai vizsgálat egyszerű, nemparaméteres statisztikai próbához vezet:

Első lépésben definiáljuk nxxx ,,, 21 L  véges valószínűségi változó sorozaton, mint

ponthalmazon a ),,,,( 21 ≤nxxx Lρ  rendezési relációt. A mi esetünkben az iRxi ∀∈ igaz, így az

alkalmazott rendezési reláció legyen a klasszikus ≤  rendezés. A rendezés elvégzésére - a feladat

vizsgálatát az algoritmuselmélet tárgyalja - különböző rendezési algoritmusok állnak rendelkezésre.

Ismert tény, hogy kizárólag két kimenetű döntéseket alkalmazó algoritmus esetén - minden

összehasonlítás alapú rendező algoritmus ilyen - n  számosságú halmazt tekintve, ha S  döntés

szükséges a rendezés végrehajtásához, akkor ( )!log2 nS ≥  alsó becslés igaz [131] . Az adott korlátot

jól megközelíti a beszúrásos rendezés és az általunk vizsgált esetben alkalmazható.
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Második lépésben végezzük el magát a rendezést, miáltal megkapjuk a ∗∗∗ ≤≤≤ nxxx L21

rendezett minta sorozatot. Ha most az időrendi sorrendben észlelt megfigyeléseket az indexükkel

helyettesítjük, valamint mindegyik alá odaírjuk a rendezett mintában elfoglalt rangját, akkor az:

nrrr
n

...
...21

21

táblázatot szerkesztjük meg.

Harmadik lépésben a rendezett mintaelemekhez rendeljük hozzá a rangjukat, vagyis ha:
∗= jxx1  akkor 1x  rangja jr =1 , stb.

Negyedik lépésben számítsuk ki a következő statisztikát:

( ) ( ) ( ) ∑ ∑−=−++−+−=
= =

n

i

n

i
in irinrrrd

1 1

222
2

2
1 2221 L (8.1.c)

Számunkra fontos, hogy minél határozottabban növekedési trend érvényesül, annál kisebb az

aktuális d  értéke, míg csökkenő trend esetén az aktuális d  értéke annál nagyobb. Kimutatható,

hogy ha 0H  hipotézis igaz, akkor [95]:

( ) ( )[ ]dDdMNd
n

2,lim →
∞→

  ahol ( ) ( ) ( ) ( )
36

11
6

22
2

3 −+
=

−
=

nnndDésnndM (8.1.d)

Ötödik lépésben végezzük el a hipotézis vizsgálatot az próbau −  segítségével, azaz becsüljük

meg, hogy mi annak a valószínűsége, hogy létezik trend az  nxxx ,,, 21 L  valószínűségi változó

sorozatban. Ha 0H  hipotézis fennáll, akkor [78-80]:

 ( )
( ) 95.022lim ≈








<

−
<−

∞→ dD
dMdnP

n
. (8.1.e)

Mivel a kifejezésben lévő valószínűségi változó standardizált, így a feladat általánosabban is

vizsgálható, azaz [78-80]:

( )
( ) [ ]1,01lim 0 ∈−=








<

−
<−

∞→
αααα Hu

dD
dMdnuP

n
.                     (8.1.f)

A 0H  elfogadásáról, vagy elutasításáról α−1  szinten hozzuk meg a döntésünket. Amennyiben

a d értéke - az adott α  terjedelem mellett - a próba kritikus tartományába esik, elutasítjuk 0H
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hipotézist, vagyis igazoltuk 1H -t. (Az első és másodfajú hibák vizsgálatával itt nem foglalkoztam.)

Az ismertetett modell és eljárás nyújt segítséget számunkra a következő analízis elvégzéséhez.

8.2 A sztochasztikusság és terjedésének vizsgálata

Kitűzött célunk a vizsgált sztochasztikus folyamat sztochasztikusságának vizsgálata és

modellezése. Egy sztochasztikus folyamat annál inkább tekinthető determinisztikusnak, minél

kisebb mértékű a benne fellelhető, illetve benne modellezhető véletlen ingadozások mértéke. A

véletlen ingadozások mértékéül tekintsük a sztochasztikus folyamatot modellező véletlen függvény

második momentumainak aktuális - illetve statisztikailag becsült - értékét. A mérési eredményeket

csoportosítsuk a it  időpontok szerint, és állítsuk elő a it  mintavételi időpontokkal jellemzett, az

(5.2.b) összefüggéssel definiált valószínűségi vektorváltozó halmazt. Definiáljuk az tir

valószínűségi változó sereget a következőképpen:

( ) kjmiRxxxr j
ti

j
ti

j
titi ,,2,1,,2,1,,, 66,2,1, LLL ==∈= (8.3)

Az tir  valamely függvényének és eloszlásának jellemzését az egymástól függetlennek tekintett

kj ,,2,1 L=  mérési eljárások által szolgáltatott eredmények biztosítják. A koncentrációellipszoid

egyenlete [29]:

2
1 1

+=∑ ∑
∆

∆

= =
nyyn

a

n

b

baab (8.4)

ahol Daab∆  kovariancia mátrix eleméhezdab  tartozó aldetermináns és abDa∆  kovariancia

mátrix determinánsának értéke. A tir valószínűségi változó koncentrációja az adott esetre [29]:

( )
( )

( )Dahol

n

n

rk nn
ti det

2

1
2

22

=∆

∆+







 +Γ

=

π

(8.5)

A ( ) ( )ti
ti rk

rStoc 1
=  értékét fogadjuk el a véletlen ingadozás mértékéül, vagy a fent elmondottak

alapján - ami ezzel ekvivalens - a sztochasztikusság mértékéül (a definíció egyszerűsítése

érdekében a 8.5 képletben látható ∆  is alkalmas a determinisztikusság mértékének definíciójára,

tulajdonságai megegyeznek az eredeti definíció tulajdonságaival). A nullanagyságú

sztochasztikusság idősor esetén tisztán determinisztikus folyamattal, illetve elfajult - azaz valamely

altérre koncentrált - eloszlással állunk szemben. Végezzük el a ( )tirk  valószínűségi változó
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becslését statisztikai függvények segítségével minden vizsgálati it  időpontra. A fent ismertetett

eljárás megkonstruálásával előállítottunk egy, a (8.3) típusú diszkrét paraméterterű sztochasztikus

folyamatok terén értelmezett StocT  operátort, azaz:

 ( ) ( ) ( ) ( )








=→===

tmtt
Stoc

zj
tiStoc rkrkrk

KzkjmixT 1,1,16,,1,,1,,1
21

, LLLL (8.6)

A StocT  operátor egyik fontos tulajdonsága, hogy még a diszkrét paraméterterű, azonos

dimenziószámú és független sztochasztikus folyamatok terén sem lineáris, mint az a (8.5)-ból

látható. Az operátor további tulajdonságaival itt nem foglalkozom. A sztochasztikusság trendjének

vizsgálathoz tekintsük a 8.1 táblázatban látható ( )tirStoc  idősort, továbbá értelmezzük a következő

hipotézis és ellenhipotézis párt:

A relatív koordináták kovariancia és a ( )tirStoc

 idősorai
Mintavételi időpontokKoordináta

párok T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
XX 266,3 2 88,9 3 85,5 5 67,0 696,6 754,4 941,2
XY 589,4 611,2 758,6 1180,9 1790,8 1653,9 2415,2
XZ 142,9 142,6 238,9 372,5 677,8 448,4 809,6
YY 131,2 1322 1580,3 2561,8 5480,8 4029,8 7291
YZ 320,2 308,1 477,8 773,2 821,5 980,8 2100
ZZ 1 37,6 1 205 2 23,3 349,3 352,4 377,4 1034
( )tirStoc 0,53 E3 0,95 E3 2,38 E4 3,70 E4 7,69 E4 8,33 E4 2,5 E5

8.1. Táblázat : A relatív koordináták kovariancia függvény és Stoc(rti) idősorai

( ){ ( ) ( ) :,,, 210 tmtt rStocrStocrStocH L=

sorozat elemei független, azonos

eloszlású valószínűségi változók }

( ){ ( ) ( ) :,,, 211 tmtt rStocrStocrStocH L= sorozat

ban létezik valamilyen statisztikailag

kimutatható trend },

Az értelmezés után válasszunk egy

megfelelő α  minta terjedelem értéket. A ( )tirStoc  idősor és α  paraméter adatok alapján végezzük

el a „Trend hipotézis vizsgálata” alfejezetben tárgyalt vizsgálatot - azaz a tézis vizsgálatát

visszavezettük statisztikai hipotézis vizsgálatára - és döntsünk a tézis elfogadásáról, vagy
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8.1 ábra: A Stoc(rti) idősora
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elutasításáról. Amennyiben elutasítjuk a 0H  hipotézist az α  terjedelem mellett, az azt jelenti hogy

a vizsgált - és a ( )tirStoc vektorral jellemzett - sztochasztikus folyamat determinisztikusságában

trend mutatható ki. Ha az alsó kritikus tartományba esik d , akkor a trend növekedő, ha a felsőbe,

akkor csökkenő tendenciájú.

A tárgyalt futamstatisztikához kapcsolódó hipotézisvizsgálat és algoritmus kimutatta, hogy a

(8.1.c) összefüggésben definiált d  statisztika - a (8.1.d) kifejezésekben definiált ( ) ( )dDésdM 2

momentumok, valamint az ( ) ( )( )dDdMN , aszimptotikus normalitása alapján - a σ3  szabályt

alkalmazása esetén, az annak határesetét képviseli. Az eredmények alapján nyilvánvaló a 0H

hipotézis elutasítása. A determinisztikusság idősorának modellezéséhez két különálló modellt, azaz

egyszer polinomiális modellt - az adott esetben lineáris regressziót vizsgáltam - valamint

exponenciális modellt alkalmaztam. Vizsgálatom célkitűzése az optimálisnak tekinthető modell

kiválasztása volt.

A sztochasztikusság regresszió és trendhipotézis vizsgálat eredményei
Sorrend Minta Rendezve Rang Trendhip Eredm. Értelm. Lin. reg. Log. reg.

1,00 250 0,53 7,00 M(D) 56,00 stand.hib.(m) -0,28 0,54
2,00 83,3 0,95 6,00 D(d) 22,86 stand.hib.(b) 0,07 0,04
3,00 76,9 23,8 5,00 d 112,00 det. ehat 0,77 0,98
4,00 37 37 4,00 Döntés nem stand.hib.(y) 16,86 237,10
5,00 23,8 76,9 3,00 F próba 2,13 10,84
6,00 0,95 83,3 2,00 Döntés nem igen
7,00 0,53 250 1,00   

8.2 Táblázat: A sztochasztikusság regresszió és trendhipotézis

vizsgálata

A vizsgálathoz tekintsük a ( ) ( ) ( )








=

tmtt
Stoc rkrkrk

T 1,1,1

21
L  idősort és végezzük el a keresett ic

paraméterek identifikációját  a legkisebb négyzetek kritériumával (az adott vizsgálathoz

alkalmazható más „közelségi” kritérium is, pl. vizsgálható az egyenletes közelítés esete).

Alkalmazzunk polinomiális függvényhalmazt { ( ) ( ) ( ) }3
2

2
10 ,, ttfttfttf ===  és exponenciális

függvényt { ( ) }tbmtf =0 , az interpolálandó függvény maga a { } ( ) ( )( )tmtStocm rkrkTttt ,,,,, 121 LL =→

idősor függvény, a vektortérben értelmezett távolság pedig legyen a (8.2.b) összefüggésben

értelmezett. A számítási eredmények a 8.1 ábrán és a 8.2 táblázatban láthatóak.
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A vizsgálataim rámutattak, hogy:

1. A 0H  hipotézist elutasítottuk, azaz a StocT  szekvencia által modellezett valószínűségi

változó sorozat egyértelműen növekedő trendet mutat.

2. A StocT  szekvencia által modellezett valószínűségi változó sorozat approximációjához a

logaritmikus illesztés megfelelőbb, mint a lineáris regresszió alkalmazása.

A 6.1. fejezetben található 2. táblázatban bevezetett ehat.det  - az approximáció minőségét

jellemző - döntési paraméter a lineáris regresszió esetén 0.77, míg a logaritmikus regresszió esetén

0,98 - azaz az adott esetben majdnem 1 - értéke volt kimutatható.

8.3 A rendszerben lévő bizonytalanság és a bizonytalanság terjedésének a vizsgálata

A valószínűségi változókban meglévő véletlen ingadozások, illetve főként a bizonytalanság

mértékének vizsgálata kiemelkedően fontos feladat lehet. A bizonytalanság mértékét több,

egymástól eltérő szerkezetű vizsgálattal és modellel becsülhetjük. A vizsgálataimban a feladatra az

entrópia fogalmát és tulajdonságait tekintettem mérvadónak (a 6.3 fejezetben tárgyalva). A

repülőgép kontrollvesztés, illetve átesés utáni mozgásában lévő bizonytalanság, valamint a

bizonytalanság terjedésének vizsgálata első lépésben végezzük el a repülőgép átesés utáni

mozgását modellező sztochasztikus folyamat állapotterének diszkretizációját és a diszkretizáció

optimalizálását. A feladatot kvantálással oldjuk meg, az eljárást a 6.2 fejezetben tárgyaltuk. Az
6Erti ∈  diszkrét paraméterterű véletlen függvények statisztikai vizsgálatának homogenitása

érdekében fontos, hogy it∀  mintavételi időpontra a kvantálás által megszerkesztett A~  teljes

eseményrendszert reprezentáló halmazrendszer legyen független az aktuális it  értékétől, továbbá

vegyük figyelembe, hogy a következőkben tárgyalásra kerülő vizsgálat eredményei nem

függetlenek az A~  halmazrendszer tulajdonságaitól. Érdemes megjegyeznem, hogy az ismertetésre

kerülő eljárás elvégezhető az 6Erti ∈  nem diszkretizált állapotterű modell esetében is. A mi

esetünkben az állapottér nem diszkretizált, így a mérési eredmények alapján modelleznünk kell a

valószínűségi változó valószínűségi eloszlását, pl. hipotézis vizsgálattal, vagy sorfejtéssel - vagy

ami talán a legkézenfekvőbb - az empirikus eloszlás és/vagy empirikus sűrűségfüggvény

megszerkesztésével. A megoldás második lépés-ében, a mérési eredményekre támaszkodva it∀

mintavételi időpont esetén rendeljük hozzá az A~  osztályozás elemeihez - azaz az adott eseménytér

elemi eseményeihez - azok becsült valószínűségét, azaz szerkesszük meg a teljes eseményrendszer

sereget (3.a, 3.b, 3.c táblázatokban). A megoldás harmadik lépés-ében, a (6.13.b) definíció, a
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8.2 ábra: A geometriai középpont entrópia
idősora

kvantálás eredményeként előálló osztályozás, valamint a fent említett statisztikai becslések

eredményekén előálló teljes eseményrendszer segítségével megszerkesztjük a következő operátort:

( )( ) ( )( ) ( )( ){ } ( ) m
biztmttltmltltbiz RKHHHlAPlAPlAPT ∈=→∆∈∆∈∆∈ ,,,~,,~,~

2121 LL    (8.10)

ahol a mjHtj ,,2,1 L=  a repülőgép átesés utáni

mozgását modellező diszkrét paraméterterű

sztochasztikus folyamat mj ,,2,1 L=  mintavételi

időpont sorozathoz tartozó entrópia szekvencia.

Látható, hogy a bizT  operátor értelmezési

tartományát a mintavételi időpontok által generált

és a statisztikával becsült valószínűségi eloszlás

sereg alkotja, míg a képterét a mintavételi időpont

sorozathoz hozzárendelt entrópia értékek vektora

képezi. A (6.16.a) és (6.16.b), valamint a (8.10) összefüggésekből látható, hogy a definiált operátor

nem lineáris.  A vizsgálatainkat két stratégia alapján végezhetjük el, egyszer a repülőgép

geometriai középpontja átesés utáni sztochasztikus folyamatát koordináta összetevőire bontjuk,

majd a koordináta összetevők sztochasztikus folyamataira folytatjuk le a modellezési és számítási

algoritmusokat. Másodszor a koordináta összetevőkre, mint statisztikailag kapcsolatban lévő

rendszerre folytatjuk le a tárgyalt modellezési és számítási algoritmusokat. Mivel az általam

vizsgált folyamatban a kimutatott eredmények alapján - 6.2 táblázat: a relatív koordináták

kovariancia idősora - koordináták statisztikailag nem függetlenek egymástól, az együttes

valószínűségi eloszlás vizsgálatát helyeztem előtérbe. A koordináta függvények vizsgálatához

kapcsolódó entrópia idősorok numerikus eredményeit a 6.5.a, 6.5.b és a 6.5.c táblázatokban

foglaltam össze. A koordináták együttes vizsgálatának eredményei a 2. mellékletben találhatók.

A feltevésem szerint a bizonytalanság a determinisztikusság terjedésével logikailag ellenkező

előjelű trendet mutat, azaz bizK  vektor komponensei növekedést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a

vizsgált véletlen vektorfüggvényben a bizonytalanság az idő terjedésével nő (tehát ↑→↑ BizKbiz ).

A vizsgálathoz egyszer tekintsük a következő hipotézist és ellenhipotézis párt:

{ :,,, 210 tmtt HHHH L=  sorozat elemei független, azonos eloszlású valószínűségi változók }

{ :,,, 211 tmtt HHHH L= sorozatban létezik valamilyen statisztikailag kimutatható trend },

majd válasszunk egy megfelelő α  terjedelem értéket. A bizK  idősor és α  paraméter adatok alapján

végezzük el a „Trend hipotézis vizsgálata” alfejezetben tárgyalt vizsgálatot - azaz a tézis
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vizsgálatát visszavezettük statisztikai hipotézis vizsgálatára - és döntsünk a tézis elfogadásáról,

vagy elutasításáról. Amennyiben elutasítjuk a 0H  hipotézist az α  terjedelem mellett, az azt jelenti

hogy a vizsgált - és a bizT vektorral jellemzett - sztochasztikus folyamat determinisztikusságában

trend mutatható ki. Ha az alsó kritikus tartományba esik d , akkor a trend növekedő, ha a felsőbe

akkor csökkenő tendenciájú. A bemutatott futamstatisztikához kapcsolódó hipotézisvizsgálat és

algoritmus kimutatta, hogy a (8.1.c) összefüggésben definiált d  statisztika a 0H hipotézist

elfogadja, azaz statisztikailag nem mutatható ki trend a bizonytalanság terjedésében. Az

idevonatkozó eredmények a 8.3 táblázatban és a 8.2 ábrán láthatóak. A bizonytalanság idősorának

modellezéséhez két különálló modellt, azaz polinomiális modellt - az adott esetben lineáris

regressziót vizsgáltam - valamint exponenciális modellt alkalmaztam.

A bizonytalanság regresszió és trendhipotézis vizsgálata eredményei
vizsgálat eredményei

Sorrend Minta Rendezett Rang Trendhip Eredm. Értelm. Lin. reg. Log. reg.
1,00 2,83 2,48 2,00 M(D) 56,00 stand.hib.(m) 0,18 1,05
2,00 3,11 2,83 4,00 D(d) 22,86 stand.hib.(b) 0,13 0,04
3,00 3,33 2,85 6,00 d 32,00 det. ehat 0,30 0,26
4,00 2,85 3,11 3,00 Döntés igen stand.hib.(y) 2,13 1,72
5,00 2,48 3,25 1,00 F próba 0,94 0,06
6,00 3,25 3,33 5,00 Döntés nem nem
7,00 4,73 4,73 7,00   

8.3. Táblázat: A bizonytalanság regresszió és trendhipotézis

vizsgálata

A vizsgálat célkitűzése itt is az optimálisnak tekinthető modell kiválasztása. A vizsgálathoz

ismét tekintsük a }{ tmtt HHH ,,, 21 L  idősort és végezzük el a keresett ic  paraméterek

identifikációját az „8.1.2 Interpoláció a legkisebb négyzetek kritériumával” fejezetben tárgyaltak

szerint. A vizsgálathoz az előző fejezetben megfogalmazottak szerint alkalmazzunk polinomiális

függvényhalmazt és exponenciális függvényt, az interpolálandó függvény maga a

{ } ( )tmttm HHHttt ,,,,,, 2121 LL →  idősor függvény, a vektortérben értelmezett távolság pedig legyen

a (8.2.b)-ben értelmezett.

A vizsgálatok rámutattak, hogy:

1. A 0H  hipotézist elfogadtuk, azaz a bizT  szekvencia által modellezett valószínűségi változó

sorozatban nem mutatható ki egyértelműen trend jelenség.
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2. A bizT  szekvencia által modellezett valószínűségi változó sorozat approximációjához sem a

logaritmikus, sem a lineáris illesztés nem ad kielégítő eredményt

IX. Fejezet

Összefoglalás, tézisek

A dolgozatom a repülőgép átesés utáni mozgásának matematikai modellezésével és

analízisével foglalkozik, amelynek vizsgálatára egy fotogrammetria alapú mozgásvizsgálati

hálózatot állítottunk fel, valamint több becslési és számítási eljárást konstruáltam. A disszertáció a

következő témákkal foglalkozik: egyszer a nyílt irodalom feldolgozása az adott probléma

vizsgálatára alkalmazott mérési eljárások területén. Másodszor a mérésben alkalmazott

fotogrammetria mozgásvizsgálati hálózat műszaki-technikai kialakításának lehetőségeinek

vizsgálata. Harmadszor automatizált vizuális monitoring eljárás és informatikai kommunikációs

rendszer algoritmust konstruáltam és vizsgáltam annak szerkezeti kialakítása néhány kérdéskörét.

Negyedszer a megvizsgáltam a fotogrammetria mozgásvizsgálati hálózatban alkalmazott optimális

képi mintavételi frekvencia becslésének kérdéskörét, ahhoz vizsgálati módszert és algoritmust

konstruáltam. Ötödször foglalkoztam a repülőgép átesés utáni mozgásának általános sztochasztikus

modellezése, valamint az azokhoz kapcsolódó alkalmas algoritmusok logikai megszerkesztésének

kérdéskörével. Ezen belül vizsgálat alá került az állapottér optimális diszkretizálásának kérdésköre,

a repülőgép átesés utáni mozgását leíró véletlen folyamatokban kimutatható sztochasztikus hatások

távolságának, továbbá magának a vizsgált sztochasztikus folyamat fejlődésének vizsgálata.

Modelleztem a rendszer mozgási energia időtartománybeli viselkedését. Hatodszor elvégeztem a

repülőgép átesés utáni mozgásának egyszeresen összetett Markov típusú modellezését. Vizsgáltam

az egyszeresen összetett Markov modell kiterjesztésének a lehetőségét, valamint módszert és

eljárást dolgoztam ki az alkalmazásra kerülő Markov modell optimálisnak tekinthető összetettsége

paraméterének statisztikai becslésére. Hetedszer definiáltam a sztochasztikus folyamtokban lévő

determinisztikusság és bizonytalanság mértékét, majd módszert és eljárást dolgoztam ki a

repülőgép átesés utáni mozgásakor kimutatható determinisztikusság és bizonytalanság mértékének

és időtartománybeli fejlődésének vizsgálatra.

A kutatási eredményeim alapján a további kutatási irányokat tartom indokoltnak:

• Az adott vizsgálatokban alkalmazott fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat, mint

informatikai kommunikációs rendszer kialakítása optimalizálásának kérdésköre, az

operátor modell továbbfejlesztése, valamint annak robosztussága vizsgálata.
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• A fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat és más mérési eljárások integrált informatikai

kommunikációs rendszer kialakításának kérdésköre.

• Az automatizált vizuális monitoring rendszer műszaki alkalmazásának további

lehetőségeinek vizsgálata.

• A mérési adatok automatizált feldolgozásának kérdésköre, ezen belül az automatizált

eljárásban alkalmazásra kerülő „képjavító” algoritmusok adaptív felépítése.

•  A repülőgép átesés utáni mozgásának 6 szabadságfokú vizsgálata, valamint az így

megszerkesztett sztochasztikus modell általános jellemzése.

• A vizsgálatok kiterjesztése más, egymástól eltérő felépítésű, valamint eltérő repülési

tulajdonságokkal rendelkező repülőgép típusra.

• További kutatási terület lehet a több típusra vonatkozó eredmények adaptív feldolgozása,

majd általános következtetések és modellek felállítása a repülőgép átesés utáni mozgása

általános jellemzésére.

A munkám alapján a következő tudományos eredményeket kaptam:

1. A fotogrammetriai eljárást továbbfejlesztettem, alkalmassá tettem mozgó objektumok

mechanikai és dinamikai fotogrammetriai vizsgálatára.

1.1 A hagyományos fotogrammetriai eljárással szemben digitális kamerákat sztereó

elrendezésben alkalmaztam.

1.2 Eljárást dolgoztam ki a mérési eredmények feldolgozására, az objektum mozgási

jellemzőinek meghatározására.

1.3 Két független eljárást és algoritmust dolgoztam ki információelméleti és analízisbeli

eredményekre támaszkodva a fotogrammetriai mérési eljárásban alkalmazott optimális képi

mintavételezési frekvencia meghatározására.

1.4 Vizsgálatom kimutatta, hogy a vizsgált repülőgép geometriai középpontjának átesés utáni

mozgása formálisan alacsonyfrekvenciásnak tekinthető.

2. Eljárást dolgoztam ki a repülőgép átesés utáni mozgása sztochasztikus repülés dinamikai

modellje elemeinek vizsgálatára és becslésére.

2.1 Megállapítottam, hogy sem a lineáris, sem a logaritmikus regresszió nem tekinthető

alkalmasnak a vizsgálatban résztvevő repülőgép geometriai középpontjának átesés utáni

mozgásakor előálló sebesség idősor - valamint a tömegközéppont által képviselt mozgási

energia - statisztikai modellezésére.
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2.2 Megállapítottam hogy, a repülőgép átesés utáni mozgását leíró sztochasztikus

folyamat nem független növekményű, és nem stacionárius növekményű.

2.3 Megállapítottam hogy, a repülőgép geometriai középpontja várhatóértékének terjedése jól

közelíthető lineáris regresszió alkalmazásával.

2.4 Megállapítottam hogy, a geometriai középpont koordinátái között erős statisztikai

függőségi viszony áll fent a mintavételezett paramétertartomány minden pontjában.

2.5 Megállapítottam hogy, a repülőgép geometriai középpontjának átesés utáni mozgása Gauss

sztochasztikus folyamat sereggel modellezhető.

3. Eljárást dolgoztam ki és elemeztem a repülőgép átesés utáni mozgásának Markov folyamat

családdal történő approximációjának lehetőségét.

3.1 A repülőgép geometriai középpontjának átesés utáni mozgása állapotterének

diszkretizálására alkalmasnak bizonyult az egyszerűen megszerkeszthető és jól számítható

egyenletes kvantáló.

3.2 Megállapítottam hogy, a koordináta sztochasztikus folyamatok egyszeresen összetett

Markov lánc modell serege instacionárius Markov láncot alkot.

3.3 Megállapítottam hogy, a koordináta sztochasztikus folyamatok egyszeresen összetett

Markov lánc modell seregét reprezentáló sztochasztikus mátrix serege matematikai

értelemben ritka mátrixok alkotják.

4. Kimutattam, hogy a repülőgép átesés utáni mozgását reprezentáló mérési idősor seregben

sztochasztikusság van jelen, annak terjedése vizsgálatára eljárást dolgoztam ki.

4.1 Bevezettem a sztochasztikus folyamatok sztochasztikussága fogalmát, amelyet a

valószínűségi változó koncentrációja fogalmából származtattam.

4.2 A nullanagyságú sztochasztikusság idősor esetén tisztán determinisztikus folyamattal,

illetve elfajult eloszlással állunk szemben.

4.3 A sztochasztikussága mértékének idősora az entrópiához hasonlóan fontos jellemzőjeként

jelenik meg a sztochasztikus folyamat időbeni leírásában.

4.4 Bevezettem a sztochasztikus folyamatok jellemzésére a sztochasztikus hatások távolsága,

valamint a hatástávolság paraméter fogalmát, amely a valószínűségi változók relatív

információja fogalmára épít.

4.5 Vizsgálataim alapján a repülőgép geometriai középpontjának koordináta sztochasztikus

folyamataiban mind a sec1=∆ htt , mind a sec2=∆ htt  hatástávolság paraméterek esetén

jelentős statisztikai függőség mutatható ki. A sztochasztikus hatások még sec2
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hatástávolság paraméterek esetén is jelentősen érvényesülnek, azonban a statisztikai

kapcsolat kimutathatóan csökken. A csökkenés mértéke átlagban csak 20%-os.

5. Eljárást és algoritmust dolgoztam ki a mozgó objektumok vizuális monitoring vizsgálatára. Az

eljárás részét képezi a PCT/HU02/00148-as nyilvántartási számú nemzetközi szabadalmi

bejelentésnek.

5.1 A vizuális monitoring eljárás nem csak kiegészíti a rádiólokációs megfigyelő rendszereket,

hanem kiterjesztett információkat szolgáltat

5.2 A vizuális monitoring eljárás automatizáltan alkalmas állapotfigyelésre és bizonyos

diagnosztikai feladatok - pl. a repülőgép típusának és adott repülési üzemmódjának

megfelelő szárnymechanizációi vizsgálata, kiengedett futók állapota és a kiengedés

mértéke, stb. - elvégzésére.

5.3 Integrált irányítást tesz lehetővé, a kapcsolódó informatikai kommunikációs rendszer

automatizáltan méréseket végez, döntést hoz, illetve beavatkozik. Ezáltal nő a

repülésbiztonság, nőhet a légtér kihasználtság, csökken a környezeti terhelés.
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