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Motiváció és célkitűzések:

Az  értekezés  a  diszkrét  momentum  probléma  kérdésköréhez 

kapcsolódik.  A  probléma  részletes  kifejtése  megtalálható  Prékopa:  Stochastic 

Programming  (Kluwer,1995)  könyvében.  A  diszkrét  momentum  problémának 

több változata van, a legfontosabbak 

(1) a diszkrét hatványmomentum problémák 

és a 

(2)  binomiális  momentumproblémák. 

Mindkét esetben ismertnek tételezzük fel egy adott diszkrét halmazból 

vett  értékű  valószínűségi  változó  első  néhány  hatvány,  vagy  binomiális 

momentumát  és  e  feltétel  mellett  keressük  egy,  az  ismeretlen  valószínűség 

eloszláson értelmezett funkcionál minimumát, vagy maximumát.

Mindkét  esetben  a  funkcionált  a  valószínűség  eloszlás  tartóján 

értelmezett  függvény  valósítja  meg.  A (1)  esetben  e  függvény  pozitív  osztott 

differenciákkal  kell,  hogy  rendelkezzék,  a  (2)  esetben  pedig  a  függvény  0-1 

értékű;  adott  számig  0,  azon  túl  1.  E  problémák  vizsgálatát  Prékopa  András 

kezdeményezte, ő tárta fel legfontosabb tulajdonságukat. A disszertációban azt a 

célt  tűztük  ki,  hogy  alkalmazzuk  ezeket  a  problémákat  műszaki  rendszerek 

megbízhatósági elemzésében és a biztosítási matematikában.



Az alkalmazott módszerek:

A dolgozatban a valószínűségelméleti fogalmak, statisztikai módszerek 

és  a  sztochasztikus  folyamatok  elméletének  Prékopa  András  által  javasolt 

alkalmazására törekedtem a megbízhatósági rendszerek és a biztosításmatematika 

területén.

Módszert  adtam  a  jelenérték  alsó  és  felső  korlátjainak  számítására, 

miközben az élettartamok körében csak kis számú valószínűségi változó együttes 

eloszlásának ismeretét tételeztem fel.

A  korlátok  a  binomiális  momentumproblémákra  támaszkodva  voltak 

nyerhetők.

A munka tartalmi ismertetése:

Az értekezés  első fejezetében műszaki  rendszerek működési  idejének 

várható  értékére  adok  alsó  és  felső  becsléseket.  Ezek  a  becslések  a  diszkrét 

momentum probléma eredményeinek a felhasználásával nyerhetők, ezért a fejezet  

első  szakaszában ezeket  az  eredményeket  ismertetem.  A  fejezet  második 

szakaszában soros, vagy párhuzamos, de általános műszaki rendszerek működési 

idejének  a  várható  értékére  adok  alsó  és  felső  korlátokat.  Ezeket  egy-egy  az 

időtől,  mint  paramétertől  függő  lineáris  programozási  feladat  megoldásaként, 

majd az időparaméter szerinti kiintegrálással nyerjük. Soros rendszerek esetén ezt 
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integrálási formulák; párhuzamos rendszerek esetén pedig  az 
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integrálási  formulák mutatják.  Az időparamétertől  függő lineáris programozási 

feladat sorozatok optimális megoldásainak a megkeresése nagy számításigényű 

feladat,  ennek gyorsítását  szolgálja  a fejezet  harmadik szakaszában ismertetett 

eljárás. Ebben a lineáris programozási feladatok jobboldali vektorainak a 
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poliedrikus  kúpokra  bontom  fel,  mely  felbontás  segíti  a  különböző 

időparaméterekhez  tartozó  jobboldali  vektorok  melletti  lineáris  programozási 

feladatok  optimális  megoldásainak  a  megkeresését.  Mindehhez  a  gyakorlati 

alkalmazások során az összes duál megengedett  bázis explicit ismeretére sincs 

szükség.  A  fejezet  negyedik  szakaszában egy  vasút  közlekedési  alkalmazást 

mutatok be. Az ebben a szakaszban ismertetett műszaki rendszer se nem soros, se 

nem párhuzamos, mégis alkalmazhatók rá a fejezet eddigi eredményei. Ezt azzal 

érem  el,  hogy  a  kezdőpontból  a  végpontba  vezető  utak  „soros”  rendszerét 

egymással  „párhuzamosan”  tekintve  ez  utóbbi  párhuzamos  rendszerre 

alkalmazom  a  korábban  ismertetett  aló  és  felső  korlát  meghatározási 

módszereket.  Ha  mξξ ,,1   jelöli  egy  vasúti  pályaudvar  vágány  és  vágány-

kapcsoló-rendszere  elemeinek  a  véletlen  működési  időit  és  pPP ,,1   jelöli  a 

belépési pontból a kilépési pontba vezető utak él halmazait, akkor a vágány és 

vágánykapcsoló-rendszer  véletlentől függő hibátlan működési időtartama: 
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Ezért az események uniójának a valószínűségbecslésére kidolgozott módszerek 

alkalmazhatók a ( )tG  alsó- és felső becslésének a kiszámítására, majd az
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összefüggés  értelmében  ezeknek  az  alsó-  és  felső  becsléseknek  a  nullától 

végtelenig vett integráljával becsülni tudjuk a vasúti pályaudvar átjárhatóságának 

a várható időtartamát. A fejezet ötödik szakaszában egy városi, jelzőlámpákkal is 

felszerelt, csúcsidőben zsúfolt utcai hálózat elkerülésére jelzést kiadó módszert 

dolgoztunk ki.  A jelzés kiadását  ahhoz a feltételhez  kötöttük,  hogy egy előírt 

valószínűségi szintnél nagyobb legyen az esély arra, hogy a zsúfolt utcai hálózat 

egyetlen lehetséges útvonalán se lehessen már a kiindulási pontból a célpontba 

rövidebb idő alatt eljutni, mint amennyi idő alatt a jóval hosszabb kerülő úton azt 

különben meg lehetne tenni.

Az értekezés második fejezetében csoportos életbiztosítási modellekkel 

foglalkozom.  A  fejezet  első  szakaszában két  példán  –  több  személy  együttes 

életbiztosítása  után  adott  nettó  prémium,  illetve  többszemélyes  évjáradék 

(annuitás)  meghatározása  –  mutatom  meg,  hogy  az  élettartamok  együttes 

valószínűség eloszlása befolyásolhatja a feladat megoldását.  A  fejezet második 

szakaszában az aktuáriusi jelenértékre adható alsó és felső korlátok számításával 



foglalkozom. A korlátok számításának a módja ugyanaz, mint az első fejezetben 

volt, a végeredmény pedig 
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A fejezet harmadik szakaszában az m+1=3 speciális eset képleteit külön 

is megadtam. 

Az értekezés harmadik fejezetében először megmutatom, hogy hogyan 

lehet  adott  egydimenziós  peremeloszlásokhoz  erősen  pozitívan,  illetve  erősen 

negatívan korrelált  kétdimenziós valószínűség eloszlásokat  szerkeszteni.  Ehhez 

szállítási  feladatokat  fogalmazok  meg,  melyekhez  az  „észak-nyugati”,  illetve 

„dél-nyugati”  sarok  módszerrel  elkészített  induló  megengedett  megoldások 

szolgáltatják a kívánt együttes eloszlást. Az eljárás kettőnél több dimenzióra is 

könnyen általánosítható.  A fejezet  végén megvizsgálom,  hogy egy hipotetikus 

magyar  család  (50  éves  férj,  40  éves  feleség,  20  éves  fiú  és  18  éves  leány 

gyermek)  esetén hogyan alakulna az aktuáriusi  jelenérték,  ha a  négy személy 

együttes  túlélési  eloszlásában  a  komponensek  között  erős  pozitív,  vagy  erős 

negatív  korreláció van, illetve, ha függetlenek egymástól. Az alsó- és felsőkorlát 

számításokat nem csak az első fejezetben ismertetett és alkalmazott momentum 

problémák  megoldásával,  hanem  azok  un.  diszaggregált  változatainak  a 

megoldásával is végrehajtottam. Az eredmény táblázatok és azok grafikonjai jól 

mutatják ez utóbbi korlátszámítások előnyeit.



Tézisek:

1. Megmutattam, hogy a diszkrét momentum problémák megoldásával előállított 

valószínűségi  becslések  alkalmazhatóak  soros,  illetve  párhuzamos  műszaki 

rendszerek várható működési idejének alsó és felső korlátok közé szorítására.

2. Vasút  közlekedési  alkalmazásként  megmutattam,  hogy  egyetlen  kezdő-  és 

egyetlen végpontú, hurokmentes vasúti vágányrendszer megbízható átjárható-

sági ideje várható értékének a becslésére is alkalmazható az eljárás. 

3.  Több  személy  (pl.  egy  család  tagjai)  egyidejű  életbiztosítása  esetén 

megmutattam,  hogy  ezzel  az  eljárással  az  aktuárius  jelenértékre  akkor  is 

adható alsó és  felső  korlát,  amikor  a  személyek túlélési  esélyei  egymással 

korreláltak.

4. Módszert  adtam különböző, egymástól  nagyon eltérő korreláció szerkezetű, 

adott  peremeloszlásokkal  bíró  diszkrét  együttes  eloszlások  szerkesztésére. 

Ezekkel  az  együttes  túlélés  eloszlásokkal  végigszámolva  az  aktuárius 

jelenértékeket,  megmutattam,  hogy az  egymástól  eltérő  korreláltság  erősen 

befolyásolja az aktuárius jelenérték alakulását.   

5. Numerikus  példákon megmutattam,  hogy a  diszkrét  momentum problémák 

diszaggregált alakját alkalmazva lényegesen jobb korlátok nyerhetők.
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