
Név, Neptun-kód:Gyakorlati kurzus száma:Méréstechnika házi feladat 2.2019. ®sz1. Egy adott névleges érték¶ ellenállásból találnak több száz darabot, de nem ismert, hogy mekkora ez a névleges érték.Két csoport kezdi meg az ellenállások mérését, az egyik csoport gyorsabban, a másik lassabban halad. Az egyes csoportokáltal mért értékek a következ®k:
N1 = 400 R̄1 = 6801 Ω s1 = ?

N2 = 15 R̄2 = 6780 Ω s2 = 167.3 Ωahol N1, N2 a mért elemszám, R̄1, R̄2 a megmért ellenállások értékének átlaga, s1, s2 a megmért ellenállások értékénektapasztalati szórása. Feltételezhetjük, hogy az ellenállások értéke normális eloszlású független valószín¶ségi változóvalmodellezhet®.
• A fenti értékek közül s1-et nem számították ki, mert még nem volt rá idejük. A rendelkezésre álló adatok alapjánadd meg az ellenállás névleges értékére vonatkozó lehet® legsz¶kebb, p = 90% szint¶ kon�denciaintervallumot!
• Bizonyítsd be, hogy valóban így kellett az intervallumot kiszámítani!2. Méréseket végzünk, hogy egy motorkerékpár hány másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h sebességre. A mérésieredmények az alábbiak:

ti = 4.31 s 4.19 s 4.31 s 4.17 s 4.18 s 4.42 s
• Feltételezve, hogy a mérési eredményeket normális eloszlású zaj terheli, add meg a 100 km/h-ra gyorsuláshozszükséges id® p = 95% szint¶ kon�denciaintervallumát!
• Számítsd ki a p = 95% szint¶ kon�denciaintervallumot abban az esetben is, ha egy 7. és 8. mérést is végzünk, ésezek eredménye t7 = 4.95 s, t8 = 3.56 s!3. Egy irodában a számítógépek teljesítményfelvételét vizsgálják. A gépek azonos típusúak, és m¶ködés közben egyenként

P1 = 200 ± 20 W teljesítményt vesznek fel. A hibasávon belül a lehetséges teljesítmények eloszlása egyenletes.
• Az irodában N1 = 144 gépet üzemeltetnek. Add meg azt a teljesítményfelvételt, amelyet a gépek teljesítményénekösszege p = 99% valószín¶séggel nem halad meg!
• Maximum hány gépet lehet üzembe helyezni a fenti típusból, ha a megengedett maximális teljesítményfelvétel

Pmax = 30 kW, és ezt az értéket a gépek teljesítményének összege p = 99% valószín¶séggel nem haladhatja meg?A beadás tudnivalói:
• Határid®: 2019. október 19. 8.30 óra. A feladat szombat reggel óra el®tt 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


