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התפלגויות רציפות מיוחדות –
התפלגות מעריכית
רקע:
התפלגות זו היא התפלגות רציפה המאפיינת את הזמן עד להתרחשות מאורע מסוים.
 - הוא ממוצע מספר האירועים המתרחשים ביחידת זמן (אותו פרמטר מההתפלגות
הפואסונית) X exp    :כאשר .   0
התפלגות זו צריכה להיות נתונה בתרגיל או שיאמר שמספר האירועים ביחידת זמן
מתפלג פואסונית ואז הזמן עד התרחשות המאורע הבא מתפלג מעריכית.
פונקציית הצפיפות של ההתפלגות:
 f  x   e xלכל . x  0
פונקציית ההתפלגות המצטברתF  t   p  x  t   1  et :

התוחלת:
השונות:

1



1

2

E  x 
V  x 

להתפלגות זו יש תכונת חוסר הזיכרון. P  X  a  b \ X  a   P  X  b  :
דוגמה (פתרון בהקלטה) :
אורך חיי סוללה מתפלג מעריכית עם תוחלת של  8שעות.
א .מה ההסתברות שסוללה תחזיק מעמד פחות מ 9 -שעות?
ב .מה סטיית התקן של אורך חיי הסוללה?
ג .אם סוללה כבר חייה מעל שעתיים ,מה הסיכוי שהיא תחייה מעל  7שעות
בסך הכול?
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שאלות:
 )1הזמן שלוקח במערכת עד שתקלה מתרחשת מתפלג מעריכית עם תוחלת של
 0.5שעה.
א .מה הסתברות שהתקלה הבאה תתרחש תוך יותר מ 0.5-שעה?
ב .מה ההסתברות שהתקלה הבאה תתרחש תוך פחות משעה?
ג .מצא את הזמן החציוני להתרחשות תקלה במערכת.
 )2הזמן שעובר בכביש מסוים עד להתרחשות תאונה מתפלג מעריכית עם תוחלת
של  24שעות.
א .מהי סטית התקן של הזמן עד להתרחשות תאונה?
ב .מה ההסתברות שהתאונה הבאה תתרחש תוך פחות מיממה?
ג .מהי ההסתברות שהתאונה הבאה תתרחש תוך לפחות יומיים?
 )3משך הזמן ( Xבדקות) שסטודנטים עובדים רצוף על מחשב מתפלג מעריכית
עם תוחלת של  30דקות.
א .מה הסיכוי שעבודת סטודנט על המחשב תארך פחות מרבע שעה?
ב .מה הסיכוי שעבודת סטודנט על המחשב תארך בין רבע שעה לחצי שעה?
ג .אם סטודנט עובד על המחשב כבר יותר מ 10-דקות ,מה ההסתברות
שמשך כל עבודתו יעלה על  30דקות?
ד .מהו הזמן שבסיכוי של  90%הסטודנט יעבוד פחות ממנו?
 )4בממוצע מגיעים לחדר מיון  4חולים בשעה בזרם פואסוני.
א .שולה המזכירה הגיעה לחדר המיון .מה ההסתברות שזמן ההמתנה
שלה לחולה הבא יהיה יותר מ 20-דקות?
ב .אם שולה המתינה יותר מרבע שעה לחולה הבא .מה ההסתברות
שתמתין בסך הכל יותר מחצי שעה?
ג .מה ההסתברות שבין החולה הראשון לשני יש להמתין יותר מרבע שעה
ובין החולה שני לשלישי יש להמתין פחות מרבע שעה?
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 )5מערכת חשמלית כוללת  4רכיבים אלקטרוניים זהים הפועלים במקביל
כמתואר בשרטוט:
על מנת שהמערכת תפעל בצורה תקינה נדרש
שלפחות אחד מהמרכיבים יהיה תקין.
אורך החיים של כל רכיב מתפלג מעריכית עם
ממוצע של  100שעות.
א .מה ההסתברות שהמערכת תפעל בצורה
תקינה במשך  100שעות לפחות?
ב .מעוניינים להוסיף במקביל עוד רכיב למערכת .עלות הוספת רכיב היא .₪ K
כמו כן אם המערכת עבדה פחות מ 100-שעות נגרם הפסד של .₪ A
מה התנאי שבו יהיה כדאי להוסיף את הרכיב למערכת?

תשובות סופיות:
 )1א0.368 .

ב0.865 .

ג0.347 .

 )2א 24 .שעות

ב0.632 .

ג0.135 .

 )3א0.393 .

ב0.239 .

ג0.513 .

 )4א0.264 .

ב0.368 .

ג0.233 .

 )5א0.8403 .

בK  0.0588 A .
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