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 5. A repülőgép átesés utáni mozgásának 6 szabadságfokú vizsgálata, vala-
mint az így megszerkesztett sztochasztikus modell általános jellemzése. 

6. A vizsgálatok kiterjesztése más, egymástól eltérő felépítésű, valamint elté-
rő repülési tulajdonságokkal rendelkező repülőgép típusra. 

7. További kutatási terület lehet a több típusra vonatkozó eredmények adaptív 
feldolgozása, majd általános következtetések és modellek felállítása a repü-
lőgép átesés utáni mozgása általános jellemzésére. 

3 

 
1. A kitűzött kutatási feladat összefoglalása 
 
 Az utóbbi években a repüléstudományban sorban jelennek meg olyan repülő-

gépek, amelyek a korábbi repülőgépek műszaki tulajdonságainak megfelelő üze-
meltetési tartományokon kívüli tartományban üzemelnek. Ilyen repülőgépek a 
tolóirányú szabályzással kormányzott repülőgépek, amelyek az átesés utáni tar-
tományban is képesek kormányzott repülési feladatok végrehajtására. Az átesés 
olyan aerodinamikai folyamat, amely során, a repülőgép felületén áramlásleválás 
jön létre, ezáltal az ellenállási tényező megnő, ezzel párhuzamosan a felhajtóerő 
tényező lecsökken. Ennek következményeként az aerodinamikai kormányszer-
vek hatékonysága nagymértékben elvész, így az adott tartományban hatásos ae-
rodinamikai kormányzásra nincs lehetőség. Ilyen repülőgépek továbbá a nagy-
méretű repülőgépek új generációi, amelyek akár 800-1000 utas szállítására is 
képesek lehetnek. A nagy méretek miatt, az ilyen repülőgépeket csak automati-
zált kormányzással lehet irányítani. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő 
tudásbázis az átesés utáni tartományban mozgó repülőgép mozgásának 
állapottérbeni viselkedéséről, azaz nincs megbízható determinisztikus matemati-
kai modell, vagy ahhoz kapcsolódó eljárása a kontrollt veszített repülőgép stabi-
lizálására. 

A fenti két példa rámutat arra, hogy a jelen és a jövő repüléstudományi kutatá-
sainak egyik központi kérdése lehet a hagyományos repülési üzemmódokon kí-
vül működő repülőgépek tulajdonságainak, illetve fejlesztési kérdéseinek vizsgá-
lata. Az idekapcsolódó vizsgálatok érdekessége, hogy a problémához kapcsoló-
dó szélcsatorna kísérletek, azokat kombinálva kontinuummechanikai alapú nu-
merikus módszerekkel nem adtak kielégítő eredményeket. A legmegbízhatóbb-
nak tartott eredményeket távirányítású repülőgépek, valamint szabadon repülő 
modellek alkalmazásával érték el. A távirányítású repülőgépeket, mind a 
szabadonrepülő modelleket fedélzeti adatrögzítővel és az ahhoz kapcsolódó kü-
lönféle jeladókkal látták el. Az alkalmazott fedélzeti berendezések drágák, így 
maguk a kísérletek is igen költségesek. Költséghatékony megoldásnak ígérkezik 
az általam javasolt vizsgálati módszer, azaz a feladat specifikus fotogrammetria 
alapú mozgásvizsgálati hálózat alkalmazása. A vizsgálataimban egy Socata 
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 Tampico típusú repülőgépet alkalmaztam, annak átesés utáni mozgására végez-
tem fotogrammetriai alapú méréseket, továbbá sztochasztikus módszerekkel 
vizsgáltam és modelleztem annak átesés utáni mozgási jellemzőit. 

Korábban számos hazai kutató foglalkozott járműdinamikai sztochasztikus 
modellezési kérdésekkel, így Michelberger Pál, Zobori István, Gedeon József, 
Rohács József. Nemzetközi kutatók közül Lebedjev, Bobronnikov, Sztarzseva, 
Etkin. A dinamikus fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózatok vizsgálatában 
kiemelkedő szerepet tölt be Detrekői Ákos és munkaközössége, valamint Karl 
Kraus. A kontroll elmélet repülésdinamikai alkalmazásának kiemelkedő hazai 
képviselője Bokor József. 

A kutatásaimban megvizsgáltam a repülőgép átesés utáni mozgásának deter-
minisztikus, valamint sztochasztikus matematikai modelljeinek a sajátosságai, 
majd a kontrollvesztés utáni mozgás modellezésére a már alkalmazott 
szabadonrepülő modellek alkalmazhatóságához kapcsolódó kérdéseket (l. disz-
szertáció, 2. fejezet). Méréstechnikai szempontból megvizsgáltam az eddig al-
kalmazásokban megjelent fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózatok sajátos-
ságait, valamint az eredmények alapján megkonstruáltam a vizsgálataimhoz 
szükséges speciális mozgásvizsgálati hálózat szerkezeti kialakítását. A foto-
grammetriai eljárás kiterjesztéseként megszerkesztettem egy komplex, automati-
zált vizuális monitoring rendszer algoritmusát (3. fejezet). Az alkalmazott foto-
grammetriai eljárás optimalizálása érdekében két egymástól független optimális 
képi mintavételi frekvencia becslési eljárást szerkesztettem (5. fejezet). A továb-
bi analízis előkészítése érdekében, a mérőkamerák által készített kép-pár soroza-
tokból rekonstruáltam a repülőgép átesés utáni 4D mozgását (4. fejezet). A szto-
chasztikus modellezést a repülőgép átesés utáni mozgásának általános sztochasz-
tikus jellemzésével kezdtem (6. fejezet). Kutatásaim egyik központi eleme a 
repülőgép kontrollvesztés utáni mozgásának matematikai modellezésének vizs-
gálata. Ezen kérdéskörön belül megvizsgáltam a Markov típusú modell alkal-
mazhatóságának kérdéseit, valamint statisztika alapú algoritmust szerkesztettem 
a többszörösen összetett Markov hipotézis vizsgálatára (7. fejezet). A modellal-
kotási feladat alapvető kérdése a vizsgált rendszerben lévő véletlen ingadozások 
jellemzése. A vizsgálatot két, egymástól eltérő módszertan megszerkesztésével 
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  Báthory, Zs.: Analysis of Aircraft Stochastic Motion after Loosing the 
Control, „Unconventional Flight Analysis, Book 2. Selected papers of the Second 
International Conference on Unconventional Flight”,  June 14 – 16, 2000, Bala-
tonfüred, Hungary, Published by Department of Aircraft and Ships, BUTE, and 
eR-Group Ltd. Budapest, 2002, 224-232 . 
 

 Rohacs, J., Bathory, Zs.: Approximation of Aircraft Poststall Motion by 
Markov Process, “Proceedings of ICNPAA 2004: Mathematical Problems in 
Engineering and Aerospace Sciences June 2 - 4, 2004, Timisoara, Romania” to 
be appear. 
 

 Rohacs, J. Bathory, Zs.: Analysis of Approximation of Aircraft Stochastic 
Motion by Markov Models, ICAS Congress, Yokohama, Japan, CD-ROM, 
2004, ICAS. 2004.10.2.1 – 4.10.2.10 . 
 

 Az eredmények hasznosítása 
 
  A kutatási eredményeim alapján a következő további kutatási irányokat tartom 
lehetségesnek: 
 

1. Az adott vizsgálatokban alkalmazott fotogrammetriai mozgásvizsgálati 
hálózat, mint informatikai kommunikációs rendszer kialakítása optimali-
zálásának kérdésköre, az operátor modell továbbfejlesztése, valamint an-
nak robosztussága vizsgálata. 

2. A fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat és más mérési eljárások in-
tegrált informatikai kommunikációs rendszer kialakításának kérdésköre. 

3. Az automatizált vizuális monitoring rendszer műszaki alkalmazásának 
további lehetőségeinek vizsgálata. 

4. A mérési adatok automatizált feldolgozásának kérdésköre, ezen belül az 
automatizált eljárásban alkalmazásra kerülő „képjavító” algoritmusok 
adaptív felépítése. 
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 és alkalmazásával végeztem el. A sztochasztikusság mértékéül egy mérőszámot 
vezettem be, amelynek alkalmazhatóságát az információelméleti módszertan 
eredményeivel paralel vizsgáltam (8. fejezet). 
 
 2. A kutatásaim eredményei 
 
  A vizsgálataim alapján felvázoltam az instabil építésű repülőgépek tervezésé-
nek és építésének okait, valamint a hagyományos repülési üzemmódokon kívül 
működő repülőgépek tulajdonságainak, illetve fejlesztési kérdéseinek néhány 
szempontját (1. fejezet). 
 Rövid áttekintést adok a repülőgép mozgásának determinisztikus, valamint 
sztochasztikus modelljéről, a determinisztikus modell stabilitás vizsgálatáról. A 
determinisztikus modell alapja a klasszikus Newtoni mechanika mozgásegyenle-
tein, annak munkaponti stabilitás vizsgálata - a linearizálható rendszerekre érvé-
nyes - a nemlineáris, valamint a linearizált modell között kimutatható 
topologikus ekvivalencián alapul. A sztochasztikus modellek között kiemelkedő 
jelentőségű a sztochasztikus differenciálegyenlet alkalmazása,  

 
amelynek Xt megoldása bizonyos egzisztencia és unicitás feltételek teljesülése 
esetén Markov folyamat lesz a [t0, T] paramétertéren. Ezen eredmény alapján a 
vizsgált diszkretizált paraméterterű és diszkretizált állapotterű sztochasztikus 
folyamat a Markov lánc család tagja lesz. A továbbiakban megvizsgáltam a 
szabadonrepülő modellek repüléstudományban történő alkalmazási lehetőségeit, 
valamint a szabadonrepülő modellekkel folytatott kísérletek szervezését (2. feje-
zet). Megvizsgáltam a szabadonrepülő modellekkel folytatott kísérletekben al-
kalmazott mérési eljárások kialakítását, azok alkalmazási korlátait. Általános 
elveket követve feldolgoztam a geodéziában alkalmazott mérési eljárásokat és 
fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózatok elvi felépítését. Összefoglaltam a 
repüléstudományban a repülőgép átesés utáni mozgásának vizsgálatára eddig 
alkalmazott mérési eljárásokat, valamint összevetettem az eddig alkalmazott 
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 püléstudományban alkalmazott vizsgálatok előterében a szabadonrepülő model-
lekbe beépített adatgyűjtők és inerciális adók szerepelnek. Az eredmények alap-
ján megkonstruáltam a vizsgálataimhoz szükséges speciális mozgásvizsgálati 
hálózat szerkezeti kialakítását. Az alkalmazott mérőrendszer minimum 2 szink-
ronizált videó kamerát tartalmaz, a mérést a fotogrammetriában ismeretes nor-
mál kiépítés mellett végeztem el. Külön megvizsgáltam a kamerák szinkronizá-
lásához kapcsolódó kérdéskört. Amennyiben a kamerák közötti közvetlen kap-
csolat nem biztosítható, a szinkron megvalósításához GPS alapú megoldást java-
soltam. A fotogrammetriai eljárás kiterjesztéseként megszerkesztettem egy 
komplex, automatizált feladatmegoldó vizuális monitoring rendszert (3. fejezet). 
Megvizsgáltam a tárgyalt kísérlet, tervezési, szervezési kérdéseit, valamint elvé-
geztem a kísérlet, valamint az ahhoz kapcsolódó mérőhálózat kvalitatív és kvan-
titatív analízisét. Bemutatom a repülőgép átesés utáni mozgásának vizsgálatára 
alkalmazott fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat geometriai és logikai  
felépítését, továbbá a mérési eljárás sajátosságából eredő műszaki és technikai 
feltételeket. A teljesség érdekében bemutattam a méréskor alkalmazott repülő-
gép geometriai sajátosságait, majd megvizsgáltam a mérési eljárás hibabecslésé 

1. ábra: A mérésekben alkalmazott repülőgép jellemző 
geometriai adatai 

hez kapcsolódó kérdéseket. A feladatot a hibaterjedési törvény alapján, a klasszi-
kus hibabecslési eredmények mérési folyamatokra történő kiterjesztésével vé-
geztem el. A kísérletekben alkalmazott  Socata Tampico geometriája az 1. ábrán, 
a fotogrammetriai mérőhálózat a 2. ábrán látható.  
 Megmutattam a fotogrammetriai mérési eljárásban alkalmazott optimális képi 
mintavételezési frekvencia becslésének szerepére, továbbá információelméleti és  
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 4.1 Bevezettem a sztochasztikus folyamatok determinisztikusságának fogal-
mát, amelyet a valószínűségi változó koncentrációja fogalmából származ-
tattam. 

 4.2 A nulla nagyságú determinisztikusság idősor esetén tisztán determiniszti-
kus folyamattal, illetve elfajult eloszlással állunk szemben. 

 4.3 A determinisztikusság mértékének idősora az entrópia idősorhoz hasonló-
an fontos jellemzője a sztochasztikus folyamatnak. 

 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 , mind a  
hatástávolság paraméterek esetén jelentős statisztikai függőség mutatható 

ki. A sztochasztikus hatások még  hatástávolság paraméterek ese-
tén is jelentősen érvényesülnek, azonban a statisztikai kapcsolat kimutat-
hatóan 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 megfi-
gyelő rendszereket, hanem kiterjesztett információkat szolgáltat. 

 5.2 A vizuális monitoring eljárás automatizáltan alkalmas állapotfigyelésre és 
bizonyos diagnosztikai feladatok - pl. a repülőgép típusának és adott re-
pülési üzemmódjának megfelelő szárnymechanizációi vizsgálata, kienge-
dett futók állapota és a kiengedés mértéke, stb. - elvégzésére. 

5.3 Integrált irányítást tesz lehetővé, a kapcsolódó informatikai kommuniká-
ciós rendszer automatizáltan méréseket végez, döntést hoz, illetve beavat-
kozik. Ezáltal nő a repülésbiztonság, a légtér kihasználtság, csökken a 
környezeti kár. 

sec1=∆ htt sec2=∆ htt

sec2
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 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 - vala-
mint a tömegközéppont által képviselt mozgási energia - statisztikai mo-
dellezésére. A jobb regressziós modell megadásához alkalmazható vala-
mely függvényrendszer bázis lineáris transzformációja. Megállapítottam 
hogy, a repülőgép átesés utáni mozgását leíró sztochasztikus folyamat 
nem stacionárius, sőt még csak nem is gyengén stacionárius. 

2.2 Megállapítottam, hogy a repülőgép geometriai középpontja várhatóértéké-
nek terjedése jól közelíthető lineáris regresszió alkalmazásával. 

2.3 Megállapítottam, hogy a geometriai középpont koordinátái között erős 
statisztikai függőségi viszony áll fent a mintavételezett paramétertarto-
mány minden pontjában. 

2.4 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 állapotteré-

nek diszkretizálására alkalmasnak bizonyult az egyszerűen megszerkeszt-
hető és jól számítható egyenletes kvantáló. 

3.2 Megállapítottam, hogy a koordináta sztochasztikus folyamatok egyszere-
sen összetett Markov lánc modell serege instacionárius Markov láncot 
alkot. 

3.3 Megállapítottam, hogy a koordináta sztochasztikus folyamatok egyszere-
sen összetett Markov lánc modell seregét reprezentáló sztochasztikus mát-
rix serege matematikai értelemben ritka mátrixok alkotják. 

 

4. Kimutattam, hogy a repülőgép átesés utáni mozgását reprezentáló mérési idő-
sor seregben determinisztikusság van jelen, a determinisztikusság terjedésé-
nek vizsgálatára eljárást dolgoztam ki. 
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 analízisbeli eredményekre támaszkodva két független megoldást jelentő becslési 
eljárást és algoritmust konstruálok az optimális mintavételi frekvencia meghatá-
rozására. A vizsgálat megalapozásának első lépésben bemutatom a mérési eljá- 

2. ábra: A fotogrammetriai mozgásvizsgálati hálózat 
Kialakítása 

 
rás operátor modelljét  M=M5M4(M3)(Mdig)M2M1 amely elvi lehetőséget nyújt 
arra, hogy bemutassam a mérési eljárás nehézségeit és lehetőségeit. Az M1 ope-
ráció reprezentálja a mintavételi időpontok között eltelt időparamétert, illetve a 
mintavételi frekvencia paramétert. Az M2 operátor a mérés mintavételi időpont 
rendszerhez rendeli hozzá a mérési eljárásban alkalmazott kamerák által készített 
digitális képeket. Amennyiben az alkalmazott kamerák analóg típusúak, az Mdig 

opcionális operáció elvégzi azok analóg digitális átalakítását. Az M3 operáció 
opcionális, a mérőkamera állomások által készített, illetve az Mdig operáció által 
átalakított digitális felvétel halmazból képjavítási eljárásokat végez. Az M4 ope-
ráció a vizsgált objektumon kitüntetett pontok identifikációját végzi el. Az M5 
operáció az identifikált pontok fotogrammetriai úton történő állapottérbeni koor-
dinátáinak meghatározását végzi el, az operátor valójában egy numerikus mód-
szertani algoritmus szekvenciát reprezentál. A kísérletekből származó képsoro-
zatot mutat a 3. ábrasorozat (4. fejezet). Az optimális frekvencia meghatározásá-
nak első módszere a vizsgált sztochasztikus folyamat sereg sztochasztikus app- 
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3. ábra: Socata Tampico átesés közben  
roximációjára alapoz. Az approximációs eljárásban spline approximációt alkal-
maztam. A második eljárás alapja információelméleti jellegű, a vizsgált szto-
chasztikus folyamat sereg sávkorlátosságára épít. Az adott esetben a mintavételi 
tétel alapján az optimális frekvencia: 

 
 

összefüggéssel modellezhető, ahol             a Nyquist frekvencia, a             p e d i g 

a vizsgált sztochasztikus folyamat sereghez hozzárendelt Fourier spektrum sereg 

felső és alsó burkolója (5. fejezet). 

( ) N
jz

j
z

j
z T

BB ,
2,1, 1,max2 ω=≤

N
jz,ω 2,1, , J

Z
J
Z BB

13 

 

    4. ábra: A bizonytalanság idősora  5. ábra: a sztochasztikusság idősora 
 
 Vizsgálataim alapján kimondható, hogy        valószínűségi változó sorozat-
ban nem mutatható ki egyértelműen trend jelenség, továbbá a valószínűségi vál-
tozó sorozat approximációjához sem a logaritmikus, sem a lineáris illesztés nem 
ad kielégítő eredményt. A bizonytalanság idősorát a 4. ábrán, a determinisztikus-
ság idősorát az 5. ábrán mutatom be 
. 
3. Új tudományos eredmények, tézisek 
 
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 eljárás-
ban alkalmazott optimális képi mintavételezési frekvencia meghatározá-
sára. 

1.4  Vizsgálatom kimutatta, hogy a vizsgált repülőgép geometriai középpont-
jának átesés utáni mozgása formálisan alacsonyfrekvenciásnak tekinthető.  
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 tokban létező véletlen ingadozások és bizonytalanság fogalmát, továbbá azok 
vizsgálatára algoritmust konstruáljak. További célom volt, hogy a megszerkesz-
tett algoritmus segítségével jellemezzem a repülőgép átesés utáni mozgásában 
megjelenő véletlen ingadozások és a bizonytalanság mértékét, továbbá jellemez-
ze azok terjedésének trendjét. A trend hipotézis vizsgálatára statisztikai hipotézis 
vizsgálatot végeztem. Egy sztochasztikus folyamat annál inkább tekinthető de-

terminisztikusnak, minél kisebb mértékű a ben-
ne fellelhető, illetve benne modellezhető vélet-

len ingadozások mértéke. 
 A véletlen ingadozások modellezéséhez te-

kintsük a sztochasztikus folyamatot leíró véletlen függvény adott paraméter 
pontjához tartozó valószínűségi változó koncentrációellipszoidját, azaz: 

 
 
 

Kovariancia mátrix               eleméhez tartozó aldetermináns és 
kovariancia mátrix determinánsának értéke. A vizsgált valószínűségi 

változó koncentrációja: 
 
 
 
 
Az          értékét vezettem be a véletlen ingadozás mértékéül, vagy az elmondot-
tak alapján - ami ezzel ekvivalens - a determinisztikusság mértékéül. Amennyi-
ben a bevezetett mérőszám alapján a vizsgált sztochasztikus folyamathoz hozzá-
rendelt mérőszám sorozat - azaz determinisztikusság idősor - 0 sorozat, akkor 
tisztán determinisztikus folyamattal, illetve elfajult eloszlással állunk szemben 
(A repülőgép kontrollvesztés utáni mozgása vizsgálatában nem létezhet elfajult 
valószínűségi változó). A vizsgálataim rámutattak arra a tényre, hogy a repülő-
gép átesés utáni mozgásához hozzárendelt determinisztikusság idősor szekvencia 
által modellezett valószínűségi változó sorozat egyértelműen csökkenő 
trendet mutat, valamint annak jellemzésére a logaritmikus i l l e s z t é s 
megfelelőbb, mint a lineáris regresszió alkalmazása. Valamely sztochaszti-
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  A repülőgép kontrovesztés utáni mozgásának, dinamikus sajátosságainak, tel-
jesítmény adatainak, aerodinamikai jellemzőinek szélcsatorna-kísérleti úton tör-
ténő meghatározása, illetve becslése nem lehetséges, ezek vizsgálatára valós 
állapottérbeni vizsgálatok szükségesek. A fejezetben sztochasztikai, statisztikai 
valamint információelméleti eszközök segítségével bemutatom a repülőgép át-
esés utáni mozgásának néhány markáns jellemzőjét. Egy adott valószínűségi 
változót a valószínűségi eloszlása modellezi a leginformálisabb módon. A gya-
korlatban elvégzett vizsgálatok azonban szükségessé tehetik az eloszlásban lévő 
információk bizonyos típusú „tömörítését”, továbbá a tömörített információ vizs-
gálatát. Ilyen tömörítésnek tekinthető a repülőgép átesés utáni mozgása szto-
chasztikus folyamatának jellemzése momentumokkal. A vizsgálataim rámutattak 
arra a tényre, hogy a repülőgép geometriai középpontja várhatóérték idősora 
lineáris regresszióval jól modellezhető, valamint a koordináta függvények között 
erős statisztikai kapcsolat érvényesül. 

A folyamat folytonos, zártalakú jellemzésére statisztikai illeszkedés vizsgála-
tot végeztem. Az eredmények rámutattak arra, hogy a repülőgép átesés utáni 
mozgását reprezentáló X, Y, Z koordináta sztochasztikus folyamatok - a paramé-
terpontokhoz tartozó hengerhalmaz sorozatot tekintve - Gauss sztochasztikus 
folyamattal modellezhetőek. A sztochasztikus folyamat fejlődésének jellemzésé-
re folytatott vizsgálataim kimutatták, hogy a repülőgép átesés utáni mozgása 
nem tekinthető független, stacionárius növekményűnek. Ezen eredmények arra 
utaltak, hogy nem lehetséges a vizsgált folyamat egyszerű, zárta alakú szto-
chasztikus modellezése. 

A továbbiakban a diszkrét állapotterű modell vizsgálatára és konstrukciójára 
fordítottam a figyelmemet. A feladat központi kérdése a repülőgép átesés utáni 
mozgása állapotterének diszkretizációja, valamint a diszkretizáció 
optimalizációja. Az adott feladat információelméleti tulajdonságokra támaszkod-
va, kvantálással elvégezhető, azaz keressük azon függvényt, amelyre: 

 
 
 

ahol N  a függvény képterének számossága.  
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A vizsgálataimban egyenletes kvantálót alkalmaztam. A sztochasz-
tikus hatások távolságának, valamint a folyamat emlékezete távolságának becs-
lése minden, nem emlékezet nélküli sztochasztikus folyamat esetén kiemelkedő 
fontosságú. A vizsgálatok alapján döntést hozhatunk a folyamat modelljének 
struktúrájáról, valamint képesek vagyunk a vizsgált rendszer jövőbeni állapotá-
nak statisztikai becslésére. A feladatot a statisztikai mintavételi terv eljárás, vala-
mint információelméleti megfontolások alapján végeztem el. Az információel-
méleti vizsgálat a valószínűségi változók kölcsönös és feltételes információja: 
 

 
 

valamint a relatív információja: 
 

 
 

fogalmára épít. Az eredményeim arra utalnak, hogy az X, Y, Z koordináta szto-
chasztikus folyamatok esetében mind a ∆t=1 sec, mind a ∆t=2 sec hatástávolság 
paraméterek esetén jelentős statisztikai függőség mutatható ki, a statisztikai kap-
csolat csökkenése a hatástávolság paraméter növelésével nem több mint 20%-os. 
Az általános jellemzést a mechanikai rendszerek kvantitatív jellemzésében oly 

fontos mozgási energia vizsgálatával zártam. A diszk-
rét paraméterű folyamatban a sebességek becslésére 
haladó differenciahányadost alkalmaztam: 

 
 
amelynek hibabecslése a következőképpen modellezhető: 
A vizsgálataim kimutatták, hogy a sebesség idősor modellezésére sem a lineáris, 
sem a logaritmikus regresszió nem adott kielégítő eredményt (6. fejezet). 
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 A további vizsgálataimban választ kerestem arra a kérdésre, hogyan és milyen 
korlátok mellett modellezi a repülőgép átesés utáni sztochasztikus mozgását a 
Markov, illetve Markov lánc modell. Megvizsgáltam és információelméleti ma-
gyarázatot adtam arra a kérdésre, milyen lehetőségeink vannak a repülőgépek 
átesés utáni sztochasztikus mozgásának sztochasztikus modelljében, így a 

Markov modelljében lévő 
véletlen ingadozások csök-

kentésére. Az adott megoldás kiterjeszthető tetszőleges sztochasztikus folyamat 
modellezésére, a vizsgálat középpontjában a feltételes entrópia és annak tulaj-
donságai állnak:  

 
 
Az első egyenlőtlenségben a baloldali egyenlőség akkor és csak akkor teljesül, 

ha az X P=1 valószínűséggel függvénye Y-nak, továbbá a jobboldali egyenlőség 
akkor és csak akkor teljesül, ha X és Y független valószínűségi változók. Az 
eredmények interpretációját így fogalmazom meg: bármely véletlen ingadozá-
sokkal terhelt Φ rendszer X valószínűségi változó modelljében lévő bizonytalan-
ság csökkenthető, ha a modellbe integrálható valamely X-től statisztikailag nem 
független valószínűségi változó. Az ismertetett megfontolások és a statisztikai 
mintavételi eljárás kombinációjával egy módszertannak tekinthető eljárást konst-
ruáltam valamely sztochasztikus folyamat egyszeresen, illetve többszörösen ösz-
szetett Markov modellezése feladatához kapcsolódó eldöntés probléma kezelésé-
re. A vizsgálataim kimutatták, hogy a repülőgép átesés utáni mozgásának 
Markov típusú modellezéséhez előnyös a többszörösen összetett Markov lánc 
modell alkalmazása. 
 A modellalkotás következő szakaszában megkonstruáltam a Socata Tampico 
repülőgép geometriai középpontjának átesés utáni mozgását leíró sztochasztikus 
folyamat koordináta folyamatainak egyszeresen összetett Markov lánc modelljét. 
A modellalkotáskor kimutatható volt, hogy az egyszeresen összetett Markov 
lánc modell instacionárius, továbbá a folyamatot modellező sztochasztikus mát-
rix sereget matematikai értelemben ritka mátrixok alkotják (7. fejezet).. 
 Célul tűztem ki, hogy értelmezzem és modellezzem a sztochasztikus folyama-
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