
Fels®bb Matematika Villamosmérnököknek - Sztohasztika

2. ZH

2016 ®sz, 2016.11.29 18:00

Munkaid®: 90 per.

1. Egy radioaktív mintában másodperenkent átlagosan 3 kis energiájú és 1 nagy energiájú

alfa-részeske keletkezik. A detektorunk a nagy energiájú részeskéket 90% valószín¶-

séggel észlelei, a kis energiájúakat viszont sak 20% valószín¶séggel (a többi részeskét®l

függetlenül). Mennyi a valószín¶sége, hogy egy két másodper hosszú id®intervallumban

legalább 4 részeskét észlel?

2. AzX valószín¶ségi változó generátorfüggvénye g(z) = c(z+z2+z4+z5+z8+z11+z13+z15).

a.) (1 pont) Mennyi a c konstans értéke?

b.) (4 pont) Mennyi X várható értéke?

.) (4 pont) Mennyi a P(X = 8) valószín¶ség?

3. Mórika az egyetemi órák látogatásának egészségügyi kokázatairól ír egy kamu lánleve-

let, és elküldi 10 ismer®sének a nulladik napon. A levélben benne van, hogy a ímzett

küldje tovább újabb 10 embernek. A levelet a ímzettek egymástól függetlenül 90% való-

szín¶séggel olvasatlanul törlik, ám a maradék 10% valószín¶séggel tényleg továbbküldik

10 embernek, a következ® napon.

a.) Várhatóan hányan küldenek levelet a harmadik napon?

b.) Mennyi a valószín¶sége annak, hogy el®bb-utóbb senki nem küldi tovább a levelet?

.) Mennyi a levelet továbbküld® emberek számának várható értéke?

4. Egy béka a számegyenesen ugrál. A nullából indul, majd minden másodperben urgik

egyet:

1

3
valószín¶séggel helyben,

1

3
valószín¶séggel egy egységnyit jobbra,

1

3
valószín¶-

séggel pedig egy egységnyit balra � az el®zményekt®l függetlenül. Mórika a entrális

határeloszlás tétel segítségével próbálja megbesülni annak valószín¶ségét, hogy a béka

150 ugrás után legalább 10 egységnyivel jutott jobbra. Legfeljebb mennyi lesz Mórika

beslésének hibája a Berry-Esseen tétel szerint? (A tételben szerepl® konstanst vehetjük

0.4748-nak.)

5. Egy 45 pontos ZH-n a hallgatók hosszú évek tapasztalata szerint átlagosan 29 pontot

szoktak elérni. Adjunk nagy eltérés beslést annak valószín¶ségére, hogy idén a 130
hallgató átlaga legfeljebb 20 pont lesz. (Tegyük fel, hogy a feladatsor ugyanolyan nehéz,

mint máskor, és a hallgatók is ugyanolyan felkészültek, mint máskor. Az egyes hallgatók

eredményei függetlenek. Negatív pontszámot nem lehet elérni.)
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