תרגיל בית :6
 .1הרכב הסטודנטים בתואר הראשון הנו כלהלן 50% :בשנה א' 30% ,בשנה ב' 20% ,בשנה ג'20% .
משנה א' נשואים 30% ,משנה ב' נשואים ו 40%-משנה ג' נשואים.
א .פוגשים סטודנט תואר ראשון באקראי ,מה הסיכוי שהוא נשוי?
ב .פוגשים סטודנט תואר ראשון נשוי באקראי ,מה הסיכוי שהוא בשנה ג'?

 .2ספק שבבים אלקטרוניים מקבל תוצרת של שני מפעלים .מפעל א' מספק  40%מהסחורה ומפעל ב'
מספק  60%ממנה .מנסיון העבר ידוע כי  20%מהשבבים שמיוצרים במפעל א' פסולים .במפעל ב'
מנוהלת העבודה בשתי משמרות כאשר בין השבבים שמוינו במשמרת יום יש כ 10%-פסולים ובין אלה
שמוינו במשמרת הלילה יש כ 30%-פסולים .במשמרת היום מיוצרים כ 70%-מהשבבים.
א .רשמו את המאורעות המעורבים בבעיה ,הסתברויותיהם ,ובנו עץ הסתברויות מתאים.
ב .מהי ההסתברות לשבב פסול אצל הספק?
ג .מהי ההסתברות ששבב שנמצא פסול יוצר במפעל א'?
ד .מהי ההסתברות ששבב שנמצא פסול יוצר במשמרת היום של מפעל ב'?
ה .מהי ההסתברות ששבב שנמצא פסול יוצר במשמרת הלילה של מפעל ב'?

 .3א .יהיו 𝐵  𝐴,מאורעות כך ש 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0.6 , 𝑃(𝐵) = 0.5 , 𝑃(𝐴) = 0.4 -האם 𝐵  𝐴,זרים? האם הם
ב"ת?
ב 𝐴, 𝐵 .מאורעות ב"ת כך ש .𝑃(𝐴) = 𝛼 , 𝑃(𝐵) = 𝛽 -מצאו את )𝐵 ∪ 𝐴(𝑃
ג A, 𝐵 .זרים בעלי הסתברות חיובית .האם הם ב"ת ? הוכיחו או הפריכו.

 .4במשפחה 𝑛 ילדים (הסיכויים לבן ולבת שווים) .נגדיר מאורעות:
𝐴  -במשפחה לפחות בן אחד ולפחות בת אחת
𝐵  -במשפחה לכל היותר בת אחת
א .האם המאורעות תלויים עבור ?𝑛 = 2
ב .האם המאורעות תלויים עבור ?𝑛 = 3
ג .הראו כי עבור  𝑛 > 3המאורעות בהכרח תלויים.

 .5סיגנל בינארי מועבר במערכת רועשת .אם הסיגנל הוא  ,0הסיכוי שיועבר בטעות ערך  ,1היא  𝑞0ואילו
אם הסיגנל הוא  ,1הסיכוי שיועבר בטעות  0היא .𝑞1
א .נניח שהמקור משדר  0בהסתברות 𝑝 ו 1-בהסתברות 𝑝  ,1 −מה ההסתברות שיתקבל הסיגנל
הנכון?
 בסעיפים הבאים הניחו אי תלות בין השידורים
ב .מה ההסתברות לשדר  1011ללא טעויות?
ג .במאמץ לשפר את אמינות המערכת משדרים כל סיגנל  3פעמים והוא מפוענח לפי רוב (אם הרוב
הוא " "1אז יפוענח " "1ולהיפך) .מה הסיכוי ש 0 -מפוענח כראוי?
ד .בנתוני סעיף ג' ,נניח שהמקור משדר  0בהסתברות 𝑝 ו 1-בהסתברות 𝑝 ,1 −אם נתון שהתקבל
השדר" "101מה הסיכוי שהשדר המקורי היה "?"0

 .6נניח כי מטילים זוג קוביות מאוזנות ,אדומה וכחולה .נתבונן במאורעות הבאים:
𝐴 – בקובייה האדומה מס' אי-זוגי
𝐵 – בקובייה הכחולה מס' אי-זוגי
𝐶 – סכום שתי התוצאות הוא אי-זוגי
האם המאורעות 𝐶  𝐴, 𝐵,ב"ת? האם הם ב"ת בזוגות?

