
 22.22 –תאריך הגשה בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים.  2תרגיל מספר 
 

קדקדים.  כל קדקד יכול להיות ריק, או תפוס ע"י   n>2מעגל עם  Cnיהי  תהליך אקסקלוזן  .2

בכל צעד בוחרים חלקיק מקרי  באופן  -חלקיק בודד. הדינמיקה של המערכת היא כדילקמן: 

אחיד מבין החלקיקים, ואם המיקום לימינו פנוי, מזיזים את החלקיק אחד ימינה )השכן הימני 

 (.  2הוא   n, כאשר השכן הימני של k+1הוא   k<nשל 

 שרשרת מרקוב המתארת את התהליך הנ"ל (X,P)תהי 

 מהו מרחב המצבים של השרשרת?  .א

 מהן מחלקות הקשירות של השרשרת? .ב

תארו את ההתפלגויות הסטציונריות של השרשרת. )רמז: תארו את ההתפלגות  .ג

 הסטציונרית עבור כל מחלקת קשירות(

 לתיים ישנה התכנסות להתפלגות סטציונרית?עבור אילו מצבים התח .ד

 האם המערכת הפיכה? .ה

הוא שרשרת מרקוב נוספת על המעגל שבה בכל צעד, כאשר נבחר חלקיק לזוז,  (Y,Q)תהי  .2

כאשר התזוזה מתבצעת רק אם המקום  -שמאלה    1/2ימינה ובסיכוי  1/2מנסה לזוז בסיכוי 

 לגבי שרשרת זו. 2ל שאלה שאליו ניסה לזוז הוא פנוי.  ענו על הסעיפים ש

במטבע  הוגן יכולות לצאת התוצאות ע )עץ( או פ )פאלי(.  נכתוב סדרת תוצאות מימין  .3

 לשמאל. כלומר עעפע משמעותו פעמיים עץ ואז פאלי ואז עץ. 

רשום שרשרת  –מה תוחלת מספר ההטלות  עד שנראה את הרצף פעפע ? )רמז  .א

 מרקוב מתאימה(

 שנראה את הרצף עפעע ? מה תוחלת מספר ההטלות עד .ב

חשבו בדיוק מה הסיכוי  –עפעע או פעפע ? בונוס  –איזה רצף סביר יותר שנראה קודם  .ג

 לראות את עפעע לפני פעפע.

 

רשרת מרקוב על הסדרים האפשריים של חבילת קלפים בה בכל ערבוב "עליון למקרי" הוא ש .4

זמן עצירה הוא זכרו כי  לב לוקחים את הקלף העליון ומכניסים אותו בחבילה במקום מקרי.ש

 ה. ריה של השרשרת עד כלפי ההיסטובכל שלב האם לעצור או לא , תנאי שקובע 

 האם אתם יכולים לתאר זמן עצירה שבו החבילה תהיה מעורבבת לחלוטין? .א

 מצאו את ההתנהגות האסימטוטית של זמן הערבוב של החבילה. .ב

 

כדורים בשני כדים. בכל צעד בוחרים כדור באופן מקרי ומעבירים  nבמודל ארנפסט ישנם  .5

מצאו את ההתפלגות  כדורים. 5אותו לצד השני. נתחו את השרשרת למקרה של 

. מה אתם יכולים להגיד על קצב ההתכנסות העצמייםוהערכים , הוקטורים הסטציונרית 

 להתפלגות הסטציונרית?

" שמופיעה התנהגות אסימפטוטיתפתרו את הדוגמה מהדפים שמופיעה תחת הכותרת " .6

  על שרשראות מרקוב.  בדפים של גיל אריאל

על אותו סט קדקדים , בו שומרים גרף מקרי -תתהיא          פרקולציית קשתות על גרף .7

לכל  pבאופן בלתי תלוי בין הקשתות השונות. )אותה הסתברות  pבסיכוי   Gת מכל קש

 p>pcכך שלכל    ≥pc ,2 0≤pcקריטי, שנסמנו  pישנו   Z2מימדי -סריג הדוקשת(. הראו כי ב

אין רכיב קשירות  2 בהסתברות p<pcחיובית יש רכיב קשירות אינסופי ו ל ת בהסתברו

 )ע"יי שימוש בחוק 2סופי בהסתברות ות איניש רכיב קשיר p>pc -שלהראו  –אינסופי. בונוס 

 (.שלא למדנו בכיתה של קולמגורוב  0-2

, והרבה יותר עבודה כדי להראות pc<1>0 –הערה: צריך עוד מעט עבודה כדי להראות ש 

 ( pc=1/2שבמקרה זה 

 

 


