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A kutatás háttere, célja

• Tendenciák a légiforgalmi irányításban
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➢ 2036-ra 100%-os 
növekedés várható a 
2017-es évhez képest

Forgalmi volumen 
növekedése

➢ Mai struktúra nem 
megfelelő

Légtérkapacitás nem 
elegendő

➢ Humán kapacitás mint 
szűk keresztmetszet

Humán-központú 
tevékenység

Teljes automatizálás?



A kutatás háttere, célja

• Tudományos cél

• Légiforgalmi irányítói szerepkörök (PC és EC) munkaterhelési

jellemzőinek összehasonlítása

• Gyakorlati cél

• Az összehasonlítás alapján olyan automatizált eszköz létrehozása, amely

segíti egyik vagy másik szerepkörhöz kapcsolódóan a munkaterhelés

csökkentését
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Módszer
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Módszer

Kérdőíves felmérés körzeti légiforgalmi irányítók körében
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Aktuális munkakör, életkor, nem, szakmai 
tapasztalat, végzettség, korreláció-vizsgálat 
céljából

Általános kérdések

16 komplexitási tényező került 
meghatározásra korábbi tanulmányok 
alapján, 5 fokú lineáris skálán jelölt érték

Komplexitási tényezők

Konfiguráció-váltáshoz kapcsolódó 
időszükséglet, szemléletes forgalmi 
szituációs kérdések

Konfiguráció-váltás

Duplikált kérdések
EC-re és PC-re 
vonatkozóan



A kérdőíves felmérés eredményei
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A kérdőíves felmérés eredményei

Az automatizálandó terület kiválasztása

• Legyen a munkaterhelés szempontjából fontos

• Legyen egyszerűen algoritmizálható (rutintevékenység)

• Az automatizmus ne növelje a biztonsági kockázatot

→ Magassági koordináció a szektorok között
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A tervezett eszköz jellemzői

• Szoftveres megoldás

• Szektorhatáron érvényes átadási magasságra ad

javaslatot

• A jelenlegi telefonos eljárást váltaná ki

• Alapja a Magyarországon használt MATIAS

szoftver-rendszer és annak eszközei

• Javaslatot tesz, nem utasít, támogató eszköz
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Koordinációs tevékenység támogatása



A tervezett eszköz jellemzői
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A tervezett eszköz jellemzői

112019. 08. 27. IFFK 2019

Radar-
adatok

FP adatok
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Összefoglalás
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