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על"ה  עלו למורה המתמטיקה, סתיו תשס"ג 

 

 

 E למלמדי מערכת
 

מיכאל בלאוסוב  
  , מכו אקדמי טכנולוגי חולו

, רמת ג  ביה"ס תיכו ע"ש בלי

  

ברשימה, המיועדת למורי בתי ספר תיכו המלמדי את 

, דוגמא לשימוש  הנושא 'מערכת E' ולתלמידיה

באקסיומות של מערכת E לפתרו בעיה יישומית*. בעיה 

זו היא אחת מתו אוס לא קט של בעיות מפורסמות, 

 .E אשר נפתרו בעזרת האקסיומות של מערכת

בעיות אלה אינ מופיעות בדר כלל בספרי הלימוד. 

לא יהיה  ],( 21 tt הבעיה:  מהי ההסתברות שבמרווח הזמ

א צלצול לתחנת 'בזק' מסוימת?  

),[ את המאורע, שאת ההסתברות  21 ttA : נסמ ב פתרו

להתרחשותו אנו נדרשי לחשב. 

נפתור את הבעיה בהנחה, שא אור מרווח הזמ 

 : , כלומר א ],( 21 tt ),[ שווה לאור מרווח הזמ  43 tt
)),[ ( של  43 ttAP , אז ההסתברות  1234 tttt −=−
)),[ ( של  21 ttAP ),[ שווה להסתברות 43 ttA המאורע 

. ההנחה מאפשרת להתייחס  ],( 21 ttA המאורע 

)),[ ( כאל פונקציה של משתנה  11 tttAP + להסתברות 

. מוב כי עבור כל   )(tf חיובי t. נסמ את הפונקציה ב
  ],( 11 ttt + ער חיובי של t ההסתברות שבמרווח הזמ 

לא יהיה א צלצול לתחנה הנזכרת היא לא אפס. כלומר 

)(0 עבור כל  t חיובי.  ≠tf
),[ הוא חיתו  11 stttA ++ לכל  t  ו s חיוביי המאורע  
. המאורעות  ],( 11 sttttA +++ ),[ ו  11 tttA + המאורעות 

לא תלויי זה בזה.  ],( 11 sttttA +++ ),[ ו 11 tttA +
מכא נובע כי ההסתברות של מאורע החיתו שווה 

למכפלת ההסתברויות: 

) ],(() ],(() ],(( 111111 sttttAPtttAPstttAP +++⋅+=++
מהזהות האחרונה ומהסימוני שקבענו לעיל נובע כי לכל 

 )()()( sftfstf ⋅=+                                : t  ו  s חיוביי

                                                 
הערת המערכת: פרק הלימוד 'מערכת E' נכלל בתכנית הלימודי    

של  5  יח"ל במבנה הצבירתי. 
 

כאשר לפי הסימוני שקבענו לעיל:              

 )() ],(( 11 tftttAP =+
 )() ],(( 11 sfsttttAP =+++
 )() ],(( 11 stfstttAP +=++

 

),[ קצר ממרווח הזמ  11 ttt + ברור כי א מרווח הזמ 

),[ לא  11 ttt + , אז ההסתברות שבמרווח הזמ  ],( 11 stt +
יהיה א צלצול לתחנת 'בזק' גדולה יותר מאשר 

ההסתברות שלא יהיה א צלצול לאותה תחנה במרווח 

 . )()( sftf > st אז  <<0 . כלומר א   ],( 11 stt + הזמ 

קל לבדוק כעת כי הפונקציה הבאה: 
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  .E ושייכת למערכת t יורדת לכל

  : α כ שמתקיי מכא נובע, כי קיי מספר חיובי כלשהו

  tetg α−=)(
 ) ],(( 21 ttAP כעת אפשר למצוא את ההסתברות הנדרשת

בעזרת הנוסחה: 

 )12(
21 ) ],(( ttettAP −−= α

את ערכו של המספר α  נית לקבוע כמספר הממוצע של 

  . צלצולי המגיעי לתחנת 'בזק' ביחידת זמ
 

בעיות מפורסמות נוספות, הנפתרות בעזרת מערכת E יחד 

ע דיו במשמעות של המספר α, אפשר למצוא בספר:  
William Feller, (1968,1971) An Introduction to
Probability Theory and Its Applications, John Wiley &
Sons, New York.

זה רעיו


