
Fels®bb Matematika Villamosmérnököknek - Sztohasztika

1. ZH

2017 ®sz, 2017.10.19 18:00

Munkaid®: 90 per. A nulladik feladat 0 pontos, a többi mind 9 pontot ér.

0. Írja rá a ZH-ra a gyakorlatvezet® nevét és, ha ez nem egyértelm¶, a gyakorlat id®pontját

(meg persze a saját nevét és Neptun-kódját is). Lehetséges helyes megoldások:

a.) (0 pont) Horváth Illés, páratlan heteken (péntek, IB145)

b.) (0 pont) Kói Tamás, páratlan heteken (péntek, QBF10)

.) (0 pont) Patkó Rihárd, páratlan heteken (péntek, IB147)

d.) (0 pont) Patkó Rihárd, páros heteken (péntek, IB147)

1. Rozi néni a barátn®jével hetente átlag kétszer beszél telefonon, a testvérével pedig átlag

háromszor, teljesen véletlenszer¶ id®pontokban. Mással nem telefonál. A barátn®jével egy

beszélgetés átlagosan egy óra, a tesvérével sak egy fél. A hívások id®tartama egymástól

független, exponeniális eloszlású.

a.) (1 pont) Rozi néni épp most vette fel a telefont. Mennyi a valószín¶sége, hogy a

testvérével beszél?

b.) (3 pont) Rozi néni épp most vette fel a telefont. Várhatóan mennyi ideig fog beszélni?

.) (5 pont) Rozi néni már egy órája telefonál. Mennyi a valószín¶sége, hogy a testvérével

beszél?

2. Egy internetes kiszolgálóhoz perenként átlagosan 10 kérés érkezik, Poisson folyamat sze-

rint. Minden kérés a többit®l függetlenül

1

10
valószín¶séggel hibás.

a.) (3 pont) Mennyi a valószín¶sége, hogy 10:00 és 10:02 között nem érkezik hibás kérés?

b.) (3 pont) Feltéve, hogy 10:00 és 10:02 között pontosan 20 kérés érkezett (összesen),

mennyi a valószín¶sége, hogy ezek egyike sem hibás?

.) (3 pont) Feltéve, hogy 10:00 és 10:02 között legalább 18 hibátlan kérés érkezett,

mennyi a valószín¶sége, hogy hibás viszont egy sem?

3. Az X és Y független, negnegatív egész érték¶ valószín¶ségi változók generátorfüggvénye

gX(z) = e
z−1
3
, illetve gY (z) = e

2(z−1)
3

.

a.) (1 pont) Mennyi P(X = 0)?

b.) (2 pont) Mennyi E(X + Y )?

.) (3 pont) Mennyi Var(X + Y )?

d.) (3 pont) Mennyi P(X + Y = 10)?

4. (9 pont) Legyen N binomiális eloszlású valószín¶ségi változó n = 10, pN = 2

3
paraméte-

rekkel. Legyen X1, X2, . . .X10 Bernoulli eloszlású, pX = 1

2
paraméterrel. Adjuk meg az

SN :=
∑

N

i=1
Xi összeg generátorfüggvényét (5 pont). Mi SN eloszlása? (4 pont)

5. (9 pont) Mórika hazafelé ugrál. Minden másodperben az el®zményekt®l függetlenül

1

3
valószín¶séggel egyet urgik el®re,

1

3
valószín¶séggel helyben marad,

1

3
valószín¶séggel

viszont kett®t urgik hátra. Kezdetben Mórika egy ugrásnyira van hazulról. Mi a való-

szín¶sége, hogy valaha is hazaér?
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