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Távolságmérés – Lágymányosi Campus

Mivel a campus méreteinek megadása során nem kellett törekednünk arra,hogy a megadott 
adatok minél pontosabbak legyenek – hiszen a feladat lényege valójában egy közelítő becslés 
volt  -,  ezért  a  méréshez  a  következő  módszert  választottuk:  megbecsültük  sebességünket 
gyaloglás  közben  úgy,  hogy  stopper  segítségével  lemértük,  hogy  egy  ismert  szakaszt 
(esetünkben 10 métert) mennyi idő alatt teszünk meg. Ezután nagyjából egyenletes tempóban 
körbegyalogoltuk a területet, „résztávonként” jegyezve az ehhez szükséges időt. Az így kapott 
adatokból számoltuk a távolságokat.

Sebességünk mérése (10m-es szakaszon):

A campust először az ábrán piros vonallal 
jelölt  útvonalon  gyalogoltuk  körbe,  és  a 
bejelölt pontoknál jegyeztük fel a részidőket. 
Az  így  kapott  adatok  alapján  az  egyes 
szakaszok hossza:

A két épület közti zöld terület hossza így már ismertté vált, a szélességét (az északi épület 
előtti  részt)  51  másodperc  alatt  gyalogoltuk  le,  így  2 m/s  átlagsebességgel  számolva  102 
métert kaptunk annak hosszára. Az előző adatokat felhasználva a füves területet 12240m2-re 
becsültük. Az egyetem területe pedig 91884m2.

1.

Idő (sec) Sebesség (m/s)
1. mérés 4,8 2,08
2. mérés 5,1 1,96
3. mérés 5,1 1,96

átlag 5 2

Szakasz Idő (sec) Távolság (m)
1. 247 494
2. 104 208
3. 80 160
4. 60 120
5. 96 192
6. 92 184

teljes 
kerület 679 1358



könyvek eloszlása egy polc adott szakaszán 
(40cm)
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Könyvek a könyvespolcon

Egy könyvespolcon 40cm-es szakaszokon néztük a könyvek számát:

Amit vártunk:
Grafikonon ábrázoltuk az x-tengelyen a könyvek számát a 40cm-es szakaszon, az y-

tengelyen pedig, hogy a 10 mintavételből mennyi esetben találtunk az adott darabszámhoz 
tartozó értéket. Így egy normál eloszlást mutató Gauss-görbét vártunk.

Amit kaptunk:
A kapott eredmény csak erős jóindulattal nevezhető Gauss eloszlásnak, aminek oka minden 

bizonnyal a kevés mintavétel. Az azonban ezen az ábrán is látszik, hogy a kb. átlagos 19 
darab körül több eset van, mint a szélsőbb értékeknél.

2.

darabszám esetek 
száma

17 1
18 2
19 2
20 2
21 1
22 0
23 0
24 0
25 1


