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 . ציףרשרת מרקוב בזמן רששל   

,)(  את הסתברויות המעבר של השרשרת הטמונה מצאו        tp ji    3,2,1עבור, ji    . מצאו גם את

 וקטור ההסתברויות הסטציונרי.
 נתונה שרשרת מרקוב בזמן רציף עם יוצר אינפיטיסימלי 2.

  (
    
    
    

) 

 הטמונה בשרשרת הרציפההבדידה שרת תארו את השר 2א

 מצאו את ההתפלגות הסטציונרית 2ב

 שרשרת אחידה מעל שרשרת בזמן בדיד2 רת הרציפה בתורתארו את השרש 2ג

 

 שמקבל ערכים טבעיים )מספר האנשים המחכים בתור(  t{Q {תור הוא תהליך בזמן רציף*  32

המתאר  – {At} -  (arrival process)תהליך ההגעות  -התור נבנה בעזרת שני תהליכי ספירה, 

, המתאר (service process)- {St}את הזמנים שבהם מגיעים אנשים לתור, ותהליך שירות 

 את הזמנים בהם איש מהתור יכול לקבל שירות )אם התור לא ריק(2   

 ( At={#arrivals up to time t} St={#services up to time t})כלומר 

2 כאשר יש שירות, אם התור לא ריק, .מספר האנשים בתור גדל ב  –כאשר מגיע איש לתור 

לא נשמר לזמן מאוחר יותר(2  אם יש הגעה )כלומר "שירות"   .מספר האנשים בתור יורד ב 

ושירות באותו זמן, האדם משורת מיידית2  התהליך שסופר את מספר האנשים ששורתו עד 

 {Dt}( ויסומן ב departure processנקרא תהליך העזיבה )  t זמן

, ותהליך השירות הוא lambdaהוא תהליך פואסון עם קצב  Atנניח כעת כי תהליך ההגעות 

 2Q0=0 2 כמו כן נניח כי בתחילה התור ריק, כלומר .פואסון עם קצב  תהליך

 מה ההסתברות שיש זמן שבו מתרחשת הן הגעה והן שירות? 2א

 שרשרת מרקוב?  {Qt}האם  2ב

 ?  Qt מהי השרשרת הבדידה הטמונה בתהליך 2ג

)מותר להרשות לשרשרת  האם אפשר לתאר את השרשרת בתור שרשרת אחידה?  2ד

 מצב אם יש צורך(הבדידה להשאר באותו 

 השרשרת חולפת? עבור אילו היא נשנית חיובית  lambdaעבור אילו ערכים של  2ה

 דרך אחת היא להסתכל על השרשרת הטמונה2 –רמז 

הוכיחו כי במקרה בו השרשרת נשנית חיובית, ההתפלגות הסטציונרית היא  2ו

Geo(lambda)  2 

 רברסבילית ? האם השרשרת הטמונה רברסבילית? {Qt}האם  2ז

 

)עוד לא דיברנו על רברסביליות וסטציונריות בשרשראות רציפות, אך נדבר על כך שבוע 

 הבא2 מי שרותה שיענה על סעיפים אלו לגבי השרשרת הטמונה(

 

  2עם התפלגות סטציונרית  נתונה שרשרת מרקוב מעל מרחב מצבים סופי  42

 הראו ש  א2

 

                    



לכל  d(n+1)≤d(n)הסיקו ש   2  הניחו כעת כי לשרשרת המרקוב יש התפלגות סטציונריתב2

n2 

 

 מדליק המנורות ברחוב:  52

מדליק המנורות מבצע הילוך מקרי מנורות רחוב מסודרות בקו ישר זו אחר זו2  5ברחוב 

וניות הוא מוכרח לחזור פנימה, וממנורות אחרות )כלומר מהמנורות הקיצ בין המנורותמאוזן 

כל כוון(2 בכל פעם שהוא  225הוא יכול לנוע צפונה או דרומה מנורה אחת באופן מקרי בסיכוי 

 (כל אפשרות 225מגיע למנורה, הוא מגריל מחדש אם להדליק או לכבות אותה )בסיכוי 

כל צעד כולל תזוזה+הדלקה בלומר  –)ההדלקה או הכיבוי נספרים באותו צעד כמו ההליכה 

 וי(או כיב

מיקום המדליק   X(n)( ויהי ת ומי מכובות)מי מודלקוnבזמן מצב המנורות   L(n)יהיה 

 )ליד איזו מנורה הוא נמצא( nבזמן 

 ?למה  שרשרת מרקוב?  L(n)האם  2א

 ?למה שרשרת מרקוב? X(n)האם  2ב

 למה? שרשרת מרקוב? (L(n),X(n)) האם 2ג

 מהם המעברים בכל אחד מהסעיפים הקודמים, אם התשובה היא כן, רשמו 2ד

 (2מר שקורים בהסתברות לא ו)כל בשרשרת האפשריים

ג2  מה תוחלת הזמן הזו אם  סעיףהגדירו זמן סטציונרי חזק עבור השרשרת ב 2ה

 המדליק מתחיל באחד מקצוות הרחוב?

 

הגדירו צימוד בין שני מצבים התחלתיים בשרשרת מסעיף ג ותנו  חסם על זמן  2ו

 הצימוד2

 

( ) 2 יהי   -שני תהליכי פואסון   R(t)ו      N(t)    ויהי 62 D(t)=N(t)- ו (( )  ( ) )    

R(t)2 

 תהליך מרקוב?   M(t) האם  2א

  צפיפות שונה זה מזה2 היתה  Rו   Nהאם התשובה היתה משתנה אם ל 2ב

 תהליך מרקוב? D(t)האם  2ג

  צפיפות שונה זה מזה2 היתה  Rו   Nהאם התשובה היתה משתנה אם ל 2ד

 D 2או עבור  Mרשמו את היוצר האינפיטיסימלי עבור  2ה

 נשנית או חולפת?   M(t)האם  2ו

 נשנית או חולפת?   D(t)האם  2ז

 

 

 


