
Név, Neptun-kód:Gyakorlati kurzus száma:Méréstechnika házi feladat 1.2018. tavasz1. Határozd meg a levezetés mellékelésével az alábbi nyomásegységek értékét Pa egységben!
• 1 at (technikai atmoszféra);
• 1 PSI (font per négyzethüvelyk);
• 1 mmHg (higanymilliméter)!2. Hogyan mérnéd meg egy többé-kevésbé rugalmas, szilárd anyag rugalmassági modulusát? Végezd el az eljárás hiba-analízisét, és adj becslést a mérés hibájára egy gyakorlati esetben! Ha a megoldást könyvb®l stb. vetted, tüntesd fel aforrást!3. Egy motorkerékpár �száraz� tömegét szeretnénk megmérni. Problémát jelent, hogy az üzemben tartott motor tömegétbefolyásolja a tankban lév® üzemanyag tömege. (Az egyéb anyagok tömegét � pl. motorolaj, fékfolyadék � most elha-nyagoljuk. Feltételezzük, hogy tankolás el®tt nincs üzemanyag a tankban, továbbá azt is, hogy a fogyasztás állandó.) Amérést a tankoláshoz képest véletlenszer¶ id®pontban végezzük, ezért a motorkerékpár tömege valószín¶ségi változóvalmodellezhet®.
• Rajzold fel jellegre helyesen a motor út � tömeg függvényét (2-3 tankolást �gyelembe véve)!
• Milyen eloszlást követ az üzemanyagot is tartalmazó motorkerékpár tömege? Válaszodat indokold!
• Mekkora a mért tömeg várható értéke és szórása, ha a motor (általunk nem ismert) száraz tömege m = 210 kg, atank térfogata V = 17 liter, az üzemanyag s¶r¶sége pedig % = 0.72
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• A száraz tömeg megállapítására több mérést is végzünk, és a mérési eredményeket átlagoljuk. Hány véletlenszer¶mérést kell végezni, hogy az átlag szórása σ = 0.5 kg legyen?
• Hogyan becsülhet® a száraz tömeg a mérési eredményekb®l, ha nem ismert számunkra a tank térfogata? Rövid,tömör leírást és képletet kérünk!

A beadás tudnivalói:
• Határid®: 2018. március 2. 18 óra. A feladat péntek estig a tanszéki adminisztráción adható le.
• A házi feladat határid® után már nem adható be. Pótlására nincs lehet®ség.
• Forma: A beadandó házi feladat fed®lapja a kinyomtatott feladatlap. A megoldást külön lapon vagy lapokon kellmellékelni kézzel írottan, olvasható, áttekinthet® formában. A beadandó feladatot (a fed®lappal együtt) kérjükösszet¶zni. Bár a feladatok külalakját nem értékeljük, a nehezen olvasható, nagyon rendezetlen munkákat nemfogadjuk el.A feladatokat önállóan, meg nem engedett segítség igénybevétele nélkül oldottam meg:.....................................................aláírás


