
Méréstechnika 1. pótzárthelyi2019. május 23.A feladatok megoldásához csak papír, írószer, számológép használata megengedett, egyéb segédeszköz és akommunikáció tiltott. A megoldásra fordítható id®: 90 perc. A feladatok természetesen tetsz®leges sorrendbenmegoldhatók, de a római számmal jelzett feladatok megoldását külön papírra kérjük. A feladatok után azokpontszámát is feltüntettük. Törtpontszámokat nem adunk, indoklás nélküli eredményeket nem értékelünk. Tö-rekedj arra, hogy tudásodat a dolgozat szép külalakja is kiemelje! A Student- és a normális eloszlás táblázatáta túloldalon találod!1. Fogalmazd meg, mikor használjuk a Student-t eloszlást kon�denciaintervallum számítására! (Az összes kiin-dulási feltétel szükséges, nem csak azok, amelyek alapján eldöntjük, hogy nem normális eloszlást használunk!)(2 pont)2. Rajzold fel a kompenzált ohmos osztó kapcsolási rajzát, és add meg a kimeneti és a bemeneti feszültségviszonyát frekvenciafüggetlen esetben a kapcsolás paramétereivel! Mi a feltétele annak, hogy az osztásarányfrekvenciafüggetlen legyen? (2 pont)3. Egy 0.3 V csúcsérték¶ háromszögjelet 30 mV szórású fehérzaj terhel. Hány dB a jel-zaj viszony? (1 pont)4. Ellenállást mérünk 4 vezetékes mérést alkalmazva. Rajzold le, hogyan kapcsolódik a m¶szer az impedanciá-hoz! A rajzon tüntesd fel, hogy hol mérjük az ellenálláson folyó áramot és hol mérjük a rajta es® feszültséget!(1 pont)5. Fogalmazd meg az id®tartománybeli mintavételi tételt! (A tételhez nemcsak a feltétel, hanem az állítás ishozzátartozik!) (1 pont)6. Adj meg legalább két olyan funkciót, amelyet csak digitális oszcilloszkóppal lehet megvalósítani, analógoszcilloszkóppal nem! A funkciókat röviden ismertesd is. (1 pont)7. Egy nullvezet®t is tartalmazó háromfázisú rendszerben az egyes fázisokban mért hatásos teljesítmény rendre
PA, PB és PC . Add meg a háromfázisú fogyasztó hatásos teljesítményét! (1 pont)8. Rajzold fel a létrahálózatos DA-átalakító blokkvázlatát, és ismertesd m¶ködését! (1 pont)I. Egy irodában a számítógépek teljesítményfelvételét vizsgálják. A gépek azonos típusúak, és m¶ködés közbenegyenként P1 = 200 ± 20 W teljesítményt vesznek fel. A hibasávon belül a lehetséges teljesítmények eloszlásaegyenletes.a) Az irodában N1 = 144 gépet üzemeltetnek. Add meg azt a teljesítményfelvételt, amelyet a gépek teljesít-ményének összege p = 99% valószín¶séggel nem halad meg!b) Maximum hány gépet lehet üzembe helyezni a fenti típusból, ha a megengedett maximális teljesítmény-felvétel Pmax = 30 kW, és ezt az értéket a gépek teljesítményének összege p = 99% valószín¶séggel nemhaladhatja meg?(5 pont)II. Egy impedanciamér® méri a feszültség és az áram e�ektív értékét, valamint a fázistolást. A fázistolás mérésétid®intervallum mérésére vezeti vissza. Egy kapacitív impedancia mérése során a feszültség és az áram e�ektívértékének hányadosa |Z| = 1000.3 Ω, az áram és a feszültség pozitív irányú nullátmenetei közötti id®különbség
τ = 1.5613 msec, az áram siet a feszültséghez képest. A mérést f = 159.1 Hz frekvencián végeztük.a) Add meg a fázistolás értékét!b) Add meg az impedancia párhuzamos RC helyettesít®képét, az elemértékekkel együtt!c) Határozd meg a párhuzamos ellenállás (Rp) mérésének relatív hibáját, ha az id®intervallum-mérés relatívhibája 100 ppm!(5 pont)



III. (IMSc feladat) Egy fogyasztó ellenállását az R =
U

I
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p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.00050.25 0.84 1.29 1.64 1.96 2.33 2.58 3.20Magyarázat: p[z ≥ x] = P , azaz P annak a valószín¶sége, hogy a z valószín¶ségi változó értéke x-nél nagyobbvagy egyenl®. A táblázat els® sorában vannak a P értékek, alattuk pedig az x-ek. Pl. 0.1 a valószín¶sége annak,hogy normális eloszlású minta esetén z ≥ 1.29.


